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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή - Σκοπός της Εργασίας

Το θέμα της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους είναι 

ήδη εδώ και αρκετά χρόνια επίκαιρο. Επιχειρήσεις που εξυπηρετούν μόνο τις τοπικές 

αγορές, αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο ότι αυτές οι αγορές έχουν φτάσει σε 

ένα σημείο όπου η προσφορά, σε όρους δυνατοτήτων παραγωγής, έχει ξεπεράσει την 

ζήτηση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μία σειρά από λόγους, όπως η μειωμένη 

μεγέθυνση της τοπικής αγοράς, αυξημένος ανταγωνισμός από τοπικές και διεθνείς 

επιχειρήσεις, ελάττωση των εμπορικών φραγμών κ.λ.π.. Αυτό που χαρακτηρίζει την 

παγκόσμια οικονομία σήμερα είναι η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων. 

Παρατηρείται εντατικοποίηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, αύξηση της 

κινητικότητας του κεφαλαίου, διεθνοποίηση της παραγωγής και αύξηση του ρόλου 

των ΠΕ.

Οι μορφές των διεθνών δραστηριοτήτων είναι οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών 

και υπηρεσιών, οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό ή σε συνάλλαγμα και οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ).

Οι ΑΞΕ αναδεικνύονται ως ένας καίριος παράγοντας διεθνούς οικονομικής 

ολοκλήρωσης ιδιαίτερα μετά το 1980. Σύμφωνα με τα στοιχεία της United Nations 

Conference on Trade and Development, ενώ μέχρι το 1985 ο ρυθμός αύξησης των 

ΑΞΕ ήταν ανάλογος της αύξησης των εγχώριων επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, 

μετά το 1985 εκτινάσσεται και εξαπλασιάζεται του ρυθμού αύξησης των εγχώριων 

επενδύσεων το 1996. Ο λόγος των ΑΞΕ σε όρους παγκόσμιου αποθέματος προς το 

ακαθάριστο παγκόσμιο προϊόν από 10% το 1980 καθίσταται περίπου 25% στα τέλη 

του 20ου αιώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις των θυγατρικών 

των ΠΕ που είναι εγκατεστημένες έξω από την χώρα προέλευσης τους ξεπερνούν τον 

όγκο του παγκόσμιου εμπορίου κατά 30%.

Η εξέλιξη αυτή στο μέγεθος του φαινομένου συνοδεύτηκε και από την αλλαγή 

στον χαρακτήρα των ΑΞΕ. Από την μία πλευρά, ο παραδοσιακός προσανατολισμός 

των ΑΞΕ στην εκμετάλλευση των πρώτων υλών των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών 

και των παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων των αναπτυγμένων χωρών, 

μεταβάλλεται, με τις ΠΕ να στρέφονται κυρίως σε τεχνολογικά προηγμένους κλάδους
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και ιδίως υπηρεσίες (Ozawa, 1992). Από την άλλη πλευρά, όλο και περισσότερες 

χώρες εντάσσονται στον διεθνή καταμερισμό των ΑΞΕ, τόσο ως εισαγωγείς, όσο και 

ως εξαγωγείς ΑΞΕ. Επιπλέον, το συμβατικό σχήμα κατά το οποίο η χώρα προέλευσης 

της ΑΞΕ είναι πιο αναπτυγμένη από τη χώρα υποδοχής αρχίζει να καταρρίπτεται.

Οι ΠΕ επιδιώκουν αύξηση της αποτελεσματικότητας τους εφαρμόζοντας μια 

στρατηγική διεθνούς αναζήτησης πόρων και μειωμένου κόστους. Για παράδειγμα, 

παραγωγικά στάδια έντασης εργασίας εγκαθίστανται σε χώρες με άφθονη και σχετικά 

φθηνή εργασία, ενώ παραγωγικά στάδια έντασης κεφαλαίου ή τεχνολογίας 

κατευθύνονται σε χώρες με άφθονη εξειδικευμένη εργασία και κατάλληλες υποδομές. 

Τα 3/4 των παγκόσμιων εξαγωγών διεξάγονται από τις πολυεθνικές και το δίκτυο των 

θυγατρικών τους, ενώ τα 2/3 των διεθνών πληρωμών και εισπράξεων για τεχνολογικές 

εισροές είναι ενδο-επιχειρησιακές μεταβιβάσεις.

Παρόλο που το φαινόμενο των διεθνών επενδύσεων αυξάνει, παράλληλα 

περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών. Οι αναπτυγμένες 

χώρες είναι σε ποσοστό περίπου 70% τόσο η πηγή όσο και ο προορισμός των διεθνών 

επενδυτικών ροών.

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η κατανόηση του φαινομένου των ΑΞΕ 

τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας. Για 

το σκοπό αυτό διερευνώνται μία σειρά από ερωτήματα που περιλαμβάνουν καταρχήν 

τις θεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν την ερμηνεία των ΑΞΕ και τις μορφές 

που αυτές προσλαμβάνουν. Στα επόμενα κεφάλαια επιχειρείται η διερεύνηση του 

φαινομένου μέσω των εμπειρικών δεδομένων, που περιλαμβάνουν τους παράγοντες 

που κινητοποιούν τις διαδικασίες επέκτασης των επιχειρήσεων στο εξωτερικό μέσω 

των ΑΞΕ, αλλά και τις συνθήκες αβεβαιότητας, μέσα στις οποίες πραγματοποιούνται 

και οι οποίες στην εργασία αναφέρονται ως κίνδυνος χώρας και αποτελέσματα 

εμπειρικών μελετών που αφορούν στις επιπτώσεις των ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής. 

Τέλος διερευνώνται οι ιστορικές συνθήκες διαμόρφωσης και εξέλιξης του φαινομένου 

τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα.
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Κεφάλαιο 2. Ερμηνεία των ΑΞΕ μέσω των Θεωρητικών Προσεγγίσεων

Με το παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η κατανόηση του φαινομένου των ΑΞΕ μέσω 

των θεωρητικών προσεγγίσεων. Στην πρώτη ενότητα δίνεται ο ορισμός του 

φαινομένου, και στην δεύτερη ενότητα οι μορφές, που αυτό προσλαμβάνει. Τέλος, με 

την ενότητα 2.3 γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες 

των ΑΞΕ μέσω διαφόρων θεωρητικών υποδειγμάτων.

2.1 Ορισμός

Άμεση Ξένη Επένδυση (ΑΞΕ) είναι η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο 

εξωτερικό, οι οποίες είναι μερικώς ή ολικώς ιδιοκτησία της μητρικής εταιρίας. Η ΑΞΕ 

περιλαμβάνει την μεταφορά πέρα από τα εθνικά σύνορα ενός πακέτου παραγωγικών 

εισροών, είτε υλικών όπως για παράδειγμα μετοχικό κεφάλαιο, κεφαλαιουχικός 

εξοπλισμός, πρώτες ύλες, είτε άυλων όπως για παράδειγμα τεχνογνωσία, οργάνωση 

παραγωγής, ποιοτικός έλεγχος, μάρκετινγκ κ.λ.π.. Η μεταφορά των πόρων γίνεται 

χωρίς την παρέμβαση της αγοράς, δεν έχει την μορφή μιας εμπορικής συναλλαγής 

μεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρηματικών μονάδων, αλλά πραγματοποιείται μεταξύ 

δύο επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με σχέση ιδιοκτησίας. Δηλαδή η 

μεταφορά πόρων γίνεται χωρίς την παρεμβολή της αγοράς από την μητρική εταιρία 

προς τις θυγατρικές οι οποίες βρίσκονται κάτω από κοινή ιδιοκτησία.

2.2 Τύποι ΑΞΕ

Αναφέρονται τέσσερις διαφορετικοί τύποι ΑΞΕ (Δ. Κυρκίλης, 2002): 

α) Οι ΑΞΕ που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων αυξάνουν το 

διεθνές εμπόριο με την εξαγωγή πρώτων υλών ή ακατέργαστων ή κάποιου βαθμού 

μεταποίησης και με την εισαγωγή ενδιάμεσων και συμπληρωματικών εισροών.
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β) ΑΞΕ εκμετάλλευσης αγορών. Πρώτον, υποκαθιστούν εισαγωγές τελικών 

προϊόντων για την εγχώρια αγορά της χώρας που είναι εγκατεστημένες. Δεύτερον, 

προωθούν τις εισαγωγές μέσω της μεταφοράς ενδιάμεσων προϊόντων από την μητρική 

και τη λειτουργία τους ως αντιπρόσωποι για την πώληση στην εγχώρια αγορά άλλων 

προϊόντων της πολυεθνικής που δεν παράγονται επιτοπίως.

γ) Οι ΑΞΕ εξαγωγικού τύπου προωθούν τις εξαγωγές προϊόντων 

εκμεταλλευόμενες συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας εγκατάστασης τους, αλλά 

ταυτόχρονα μπορεί να εισάγουν ενδιάμεσα προϊόντα από τον πολυεθνικό οργανισμό 

τους.

δ) Οι ΑΞΕ ορθολογικού τύπου, εάν είναι κάθετα ολοκληρωμένες με τα διάφορα 

στάδια παραγωγής εγκατεστημένα σε διαφορετικές χώρες αναπτύσσουν έντονο ενδο- 

επιχειρησιακό εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε κάθε 

παραγωγική φάση και μεταφέρονται σε άλλη χώρα για να χρησιμοποιηθούν στην 

επόμενη. Εάν είναι οριζόντια ολοκληρωμένες με κάθε θυγατρική να παράγει έναν 

τύπο προϊόντος ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε χώρας, τότε εξάγει 

αυτόν τον τύπο προϊόντος και εισάγει άλλους που παράγονται σε άλλα σημεία του 

πολυεθνικού οργανισμού.

Επίσης διακρίνονται δύο ειδών κίνητρα, επιθετικά και αμυντικά, για την 

πραγματοποίηση ΑΞΕ. Αμυντικού τύπου ΑΞΕ πραγματοποιείται με στόχο να 

προστατευθεί κάποιο επίπεδο κερδών και κάποιος ρυθμός ανάπτυξης της επιχείρησης 

που έχει επιτευχθεί στο παρελθόν. Η επιθετικού τύπου ΑΞΕ αποσκοπεί στην αύξηση 

του ρυθμού απόδοσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που κατέχει η 

επιχείρηση και η οποία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί στην εγχώρια αγορά.

Οι ΑΞΕ μπορούν να εμφανιστούν με τις ακόλουθες μορφές:

α) η ιδιοκτησία της επιχείρησης να βρίσκεται πλήρως στα χέρια του επενδυτή

β) κοινοπραξία με μία ή περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις.
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2.3 Οικονομική Θεωρία των ΑΞΕ

Οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την ερμηνεία των ΑΞΕ είναι οι 

παρακάτω:

2 .3.1 Θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης

Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, όλες οι επιχειρήσεις δεν είναι ίδιες, άλλα κάποιες 

κατέχουν πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα 

διαφοροποίηση προϊόντος, επιδεξιότητες στο marketing, πρόσβαση σε δίκτυα 

διανομής, τεχνολογικές πατέντες, προνομιακή πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, 

διευθυντικές και οργανωτικές επιδεξιότητες, μέγεθος παραγωγής, οικονομίες 

κλίμακας κ,λ.π.

Η κατοχή και η χρήση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος επιτρέπει στην 

επιχείρηση να βελτιώνει την θέση της στην αγορά εις βάρος των ανταγωνιστών της 

και να αυξάνει τα κέρδη της. Αυτό σταδιακά αυξάνει τον βαθμό συγκέντρωσης της 

αγοράς και πιθανή οριοθέτηση του μεγέθους της στην αγορά ξεπερνιέται με την 

είσοδο σε μια άλλη αγορά ή δραστηριότητα (Δ. Κυρκίλης, 2002).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο της επιχείρησης σε μια ξένη αγορά είναι 

τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που κατέχονται αποκλειστικά από την επιχείρηση, 

να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ξένη αγορά δημιουργώντας έσοδα, χωρίς να 

είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να καταβάλει εκ νέου το κόστος απόκτησης τους. 

Αναγκαίο είναι επίσης το αναμενόμενο κέρδος από μία ΑΞΕ να είναι μεγαλύτερο από 

αυτό της εισόδου στην ξένη αγορά μέσω εξαγωγών ή licensing. Σταδιακά το οριακό 

κόστος κάθε νέας εισόδου σε ξένη αγορά μέσω ΑΞΕ μειώνεται λόγω συσσώρευσης 

εμπειρίας και ικανότητας στην οργάνωση και συντονισμό των διεθνών 

δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, η εγγύτητα με τις αγορές επιτρέπει 

αποτελεσματικότερη, σύμφωνα με τα εγχώρια χαρακτηριστικά, προωθητικές 

ενέργειες, έλεγχο σε δίκτυα διανομής και υπηρεσίες υποστήριξης πωλήσεων.
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23.2 Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου

Η κλασική θεωρία του διεθνούς εμπορίου αποδίδει το διεθνές εμπόριο στις 

διαφορές παραγωγικότητας αλλά και αποθέματος παραγωγικών συντελεστών μεταξύ 

χωρών. Επίσης υποθέτει: α) διασυνοριακή κινητικότητα των παραγωγικών 

συντελεστών και β) εμπόδια εμπορίου (δασμολογικοί και μη φραγμοί, κόστος 

μεταφοράς κ.λ.π.). Για παράδειγμα, εάν μια ξένη αγορά εξυπηρετείται μέσω 

εξαγωγών και επιβληθούν εμπόδια εμπορίου ή ενισχυθούν τα ήδη υπάρχοντα, τότε 

μπορεί να προκληθεί μια άμεση επένδυση αμυντικού χαρακτήρα (Δ. Κυρκίλης, 2002).

Νέοι προσδιοριστικοί παράγοντες του διεθνούς εμπορίου είναι η εξειδικευμένη 

εργασία, η τεχνολογία, οι οικονομίες κλίμακας, οι φυσικοί πόροι και τα καταναλωτικά 

πρότυπα. Ένα σημαντικό κομμάτι του διακλαδικού διεθνούς εμπορίου συνδέεται με 

διαφοροποίηση προϊόντος, με εισροές που κατέχονται αποκλειστικά από την 

επιχείρηση. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα δημιουργούνται και κατέχονται 

αποκλειστικά από την επιχείρηση και τις δίνουν την ικανότητα να επιβιώνει σε ξένες 

αγορές.

2 .3.3 Θεωρία του Κύκλου Ζωής Προϊόντος

Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία τα προϊόντα και κυρίως τα προϊόντα τεχνολογίας 

περνάνε από έναν κύκλο ζωής, ο οποίος επηρεάζει το διεθνές εμπόριο της επιχείρησης 

(Δ. Κυρκίλης, 2002).

Στην αρχική φάση εισαγωγής του προϊόντος η σχετικά μικρή τοπική αγορά και οι 

τεχνολογικές αβεβαιότητες δεν επιτρέπουν την μαζική παραγωγή. Στο επόμενο στάδιο 

(φάση επέκτασης) η τεχνολογία τυποποιείται, ο όγκος παραγωγής αυξάνεται και 

αναπτύσσεται η ζήτηση και σε άλλες χώρες με ανάλογο επίπεδο ανάπτυξης και 

γευστικών απαιτήσεων, οπότε η επιχείρηση το εξάγει σε αυτές. Στη φάση ωριμότητας 

η ζήτηση στην εγχώρια αγορά παύει να μεγεθύνεται. Το μέσο κόστος παραγωγής 

μειώνεται λόγω της τυποποίησης, εμφανίζονται απομιμήσεις του προϊόντος, υπάρχει 

μεγάλη ευαισθησία στην τιμή, οι τιμές μειώνονται. Εάν μία ξένη αγορά μπορεί να
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εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας, τότε η επιχείρηση μπορεί να οδηγηθεί σε ΑΞΕ. 

Στην τελευταία φάση του κύκλου ζωής, έχει εξαφανιστεί κάθε είδους ολιγοπωλιακό 

πλεονέκτημα που οφείλεται στην καινοτομία. Οι επιχειρήσεις ωθούνται είτε σε 

διαφοροποίηση του προϊόντος, είτε σε αύξηση της διαφήμισης, είτε σε αναζήτηση 

τόπου εγκατάστασης χαμηλού κόστους παραγωγής. Λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 

μπορούν να αποτελόσουν τον ιδανικό τόπο ΑΞΕ, επειδή προσφέρουν σημαντικά 

χαμηλό κόστος εργασίας.

23.4 Η Ελεγκτική Θεωρία

Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, διακρίνονται τρεις ομάδες προσδιοριστικών 

παραγόντων. Πλεονεκτήματα τύπου Ο (ownership specific advantages) που κατέχει 

αποκλειστικά η επιχείρηση. Πλεονεκτήματα τύπου I (internalization advantages) που 

πηγάζουν από την ενδο-επιχειρησιακή ολοκλήρωση των αγορών. Πλεονεκτήματα 

τύπου L (location specific advantages) που κατέχει αποκλειστικά η χώρα 

εγκατάστασης της ΑΞΕ (G. Albaum, J. Strandskov, Ε. Duerr, 1998).

Όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή για την δημιουργία πλεονεκτημάτων τύπου Ο από 

τις επιχειρήσεις μιας χώρας τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τάση διεθνοποίησης τους. Η 

ροπή για ΑΞΕ θα εντείνεται καθώς θα εντείνεται ο ρυθμός δημιουργίας 

πλεονεκτημάτων τύπου I, δηλαδή όσο θα εντείνεται ο ρυθμός δημιουργίας 

πλεονεκτημάτων τύπου Ο έντασης γνώσης και πληροφορίας. Τέλος, όσο μεγαλύτερη 

είναι σε μια χώρα η προσφορά παραγωγικών ή άλλων πόρων συμπληρωματικών των 

πλεονεκτημάτων τύπου Ο και I που διαθέτουν οι επιχειρήσεις άλλης εθνικότητας τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι και η εισροή ΑΞΕ.

23.5 Αναπτυξιακή Θεωρία

Η θεωρία αυτή συνδέει τα διαδοχικά στάδια της οικονομικής ανάπτυξης μιας 

χώρας με το επίπεδο διεθνοποίησης των επιχειρήσεων της (Δ. Κυρκίλης, 2002).
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Στο πρώτο στάδιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας αποτελούν οι φυσικοί 

πόρου Οποιαδήποτε διεθνής δραστηριότητα περιορίζεται στους τομείς της 

πρωτογενούς παραγωγής και οι ΑΞΕ προς την χώρα θα επιδιώξουν την εκμετάλλευση 

των υπαρχόντων φυσικών πόρων.

Στο δεύτερο στάδιο αναπτύσσονται δεξιότητες στην παραγωγή προϊόντων 

χαμηλού κόστους τυποποιημένης τεχνολογίας. Γενικά η εισροή ΑΞΕ έχει στόχο την 

εκμετάλλευση φθηνού εργατικού δυναμικού.

Στο τρίτο στάδιο υπάρχει έμφαση στην παραγωγή καινοτομίας. Οι ΑΞΕ είναι 

ορθολογικού τύπου και εκμεταλλεύονται εισροές για να συμπληρώσουν τις δεξιότητες 

της μητρικής εταιρίας.

Στο τέταρτο στάδιο η έμφαση μετατοπίζεται στα προϊόντα έντασης πληροφορίας 

και γνώσης. Οι υπηρεσίες R&D αποτελούν την βάση των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων. Οι εκροές και εισροές ΑΞΕ αποσκοπούν στην ανεύρεση πόρων για 

την ενδυνάμωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των μητρικών επιχειρήσεων.

2.3.6 Θεωρία της Ενδο-επιχειρησιακης Ολοκλήρωσης Ατελών Αγορών

Η λειτουργία της αγοράς έχει κόστος το οποίο οφείλεται: α) στην προσπάθεια 

καθορισμού της σωστής τιμής, β) στην προσπάθεια καθορισμού των υποχρεώσεων 

των συμμετεχόντων σε μια σύμβαση, γ) στην αβεβαιότητα εκτίμησης του κόστους 

των εισροών στην μακροχρόνια περίοδο, δ) στους φόρους που επιβάλλονται στις 

συναλλαγές μέσω αγοράς. Η επιχείρηση μπορεί να αποφύγει το κόστος λειτουργίας 

της αγοράς με την ολοκλήρωση της αντίστοιχης αγοράς στο εσωτερικό της και να 

χρησιμοποιήσει την εσωτερική διοικητική της δομή για την διαχείριση της 

συναλλαγής.

Πέραν της λειτουργίας παραγωγής η επιχείρηση εκτελεί και άλλες λειτουργίες 

όπως έρευνα και ανάπτυξη, στρατηγικό προγραμματισμό, marketing, 

χρηματοοικονομική διαχείριση, τις οποίες προτιμά να τις οργανώνει στο εσωτερικό 

της παρά μέσω μιας συμβατικής αγοράς. Όταν η ενδο-επιχειρησιακή ολοκλήρωση
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αγορών συμβεί υπεράνω εθνικών συνόρων, προκύπτει ΑΞΕ (G. Albaum, J. 

Strandskov,E. Duerr, 1998).

Παράγοντες που επηρεάζουν την τάση για ενδο-επιχειρησιακή ολοκλήρωση είναι 

οι παρακάτω:

α) Παράγοντες που συνδέονται με την φύση των προϊόντων και των αγορών. 

Ενδιάμεσες εισροές που εμπεριέχουν μεγάλη ποσότητα γνώσης και πληροφορίας που 

ενσωματώνονται στο ανθρώπινο κεφάλαιο ή συσσωρεύονται με την μορφή 

τεχνογνωσίας από την επιχείρηση.

β) Παράγοντες που συνδέονται με την ικανότητα της επιχείρησης να οργανώνει 

αποτελεσματικά εσωτερικές αγορές. Η ικανότητα αυτή είναι συνάρτηση της 

οργανωτικής δομής και του μάνατζμεντ της επιχείρησης. Η αύξηση όμως του αριθμού 

των εσωτερικών αγορών δημιουργεί αρνητικές οικονομίες κλίμακας και η ενδο- 

επιχειρησιακή ολοκλήρωση αγορών θα σταματήσει εκεί όπου το οριακό κόστος 

ισούται με το οριακό όφελος που προσδοκάται από την ενσωμάτωση μιας επιπλέον 

εξωτερικής αγοράς.

γ) Παράγοντες που συνδέονται με τις χώρες εγκατάστασης των θυγατρικών. Οι 

επιχειρήσεις θα τείνουν να πραγματοποιούν ΑΞΕ σε χώρες που διαθέτουν εισροές 

αναγκαίες για την χρήση της τεχνολογίας, για παράδειγμα εξειδικευμένη εργασία. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει τα καταναλωτικά τους πρότυπα να είναι ανάλογα των 

προϊόντων που παράγουν οι θυγατρικές ώστε να υπάρχει επαρκής ζήτηση.

Κεφάλαιο 3. Ερμηνεία των ΑΞΕ μέσω των Εμπειρικών Δεδομένων

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εμπειρικά δεδομένα που αφορούν στις ΑΞΕ 

και συγκεκριμένα η πρώτη ενότητα αναφέρεται στους παράγοντες που κινητοποιούν 

τις διαδικασίες επέκτασης των επιχειρήσεων μέσω των ΑΞΕ, και οι οποίοι 

διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους εξωτερικούς παράγοντες της αγοράς 

και τους εσωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης. Η ενότητα 3.2, από την άλλη 

πλευρά, περιλαμβάνει τους παράγοντες εκείνους, που θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν ανατρεπτικά όσον αφορά την πραγματοποίηση μίας ΑΞΕ, και οι
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οποίοι συνιστούν τον κίνδυνο χώρας. Η ενότητα αυτή αναφέρεται επίσης στην 

κατηγοριοποίηση του κινδύνου χώρας, στους τρόπους εκτίμησής του και τέλος στους 

τρόπους αντιμετώπισής του. Η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου περιλαμβάνει τις 

επιπτώσεις των ΑΞΕ σε τομείς, όπως το εμπόριο και την επένδυση, τον ανταγωνισμό, 

το ανθρώπινο δυναμικό, το περιβάλλον και την κοινωνία στις χώρες υποδοχής, όπως 

αυτές καταγράφηκαν από εμπειρικές μελέτες.

3.1 Οι παράγοντες που κινητοποιούν την επέκταση των επιχειρήσεων 

μέσω των ΑΞΕ

Οι ΑΞΕ επιτρέπουν στις διεθνείς οικονομίες να εμπλουτίσουν το ξένο 

συναλλαγματικό τους απόθεμα, να παρέχουν απασχόληση, να δημιουργήσουν 

εμπορικές αλυσίδες και να προωθήσουν αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης. Επίσης 

δίνουν στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βελτιώνουν την οικονομική 

τους θέση, αυξάνουν την ικανότητα αξιοποίησης ευκαιριών και προωθούν την 

τεχνολογική πρόοδο. Σκοπός της ενότητας είναι να καθοριστούν οι παράγοντες που 

οδηγούν την επιχείρηση στην αναζήτηση συντελεστών (factor-seeking) και 

αναζήτηση αγορών (market-seeking) κατά την ΑΞΕ.

Κατά την ΑΞΕ μια εταιρία που αναζητά συντελεστές (factor-seeking) ερευνά για 

πηγές πρώτων υλών που συνεισφέρουν στην λειτουργία της επιχείρησης σε μια ξένη 

αγορά, ενώ η εταιρία που αναζητά αγορές (market-seeking) στην πραγματικότητα 

ψάχνει για αγορές προκειμένου να προωθήσει τα προϊόντα της παρά για συντελεστές 

παραγωγής.

Οι παράγοντες αυτοί και για τις δύο περιπτώσεις περιγράφονται από δύο ομάδες 

οκτώ συνολικά μεταβλητών, τις μεταβλητές που ασχολούνται με τους εξωτερικούς 

παράγοντες της αγοράς (external market motivation) και τις μεταβλητές που 

ασχολούνται με τους εσωτερικούς παράγοντες της εταιρίας (internal company 

motivations, Steven J. Zitta and Thomas L. Powers, Thunderbird International 

Business Review, 2003).
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Οι εξωτερικοί παράγοντες της αγοράς περιλαμβάνουν τους ανθρώπινους πόρους, 

το μέγεθος της αγοράς, το πολιτικό κλίμα και τις κεφαλαιακές αγορές. Οι εσωτερικοί 

παράγοντες της εταιρίας είναι αυτοί που προέρχονται από τους στόχους που έχει θέσει 

η ίδια η εταιρία και περιλαμβάνουν την ανάγκη για ανάπτυξη, την ανάγκη για κέρδος, 

την ανάγκη για τεχνολογία και την επιθυμία για παγκόσμια προβολή.

Έχει αναφερθεί ότι η συμπεριφορά αναζήτησης αγορών παρακινείται από το 

μέγεθος της αγοράς, από τις κεφαλαιακές αγορές και από την ανάγκη για ανάπτυξη 

και εξέλιξη. Η συμπεριφορά αναζήτησης συντελεστών παρακινείται από τις 

κεφαλαιακές αγορές, τους ανθρώπινους πόρους, το πολιτικό κλίμα, την ανάγκη για 

κέρδος και την ανάγκη για τεχνολογία.

3.1.1 Εξωτερικοί Παράγοντες Αγοράς

α) Ανθρώπινοι πόροι: Οι ανθρώπινοι πόροι είναι ένας πολύ σημαντικός 

εξωτερικός παράγοντας που λαμβάνουν υπόψη οι περισσότερες εταιρίες που θέλουν 

να επενδύσουν στο εξωτερικό. Περιλαμβάνει τα επίπεδα μισθών, τον συνδικαλισμό, 

τις εργασιακές πολιτικές, τα προσόντα στον εργασιακό χώρο και τον τρόπο διοίκησης.

β) Μέγεθος αγοράς: Το μέγεθος και η φύση της αγοράς στην χώρα όπου πρόκειται 

να γίνει η επένδυση είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την τελική λήψη της απόφασης 

για ξένη επένδυση. Στοιχεία της αγοράς όπως μέγεθος, ρυθμός ανάπτυξης και τοπικός 

ανταγωνισμός θεωρούνται σημαντικά κριτήρια τοποθέτησης.

γ) Πολιτικό κλίμα: Οι ντόπιες κυβερνητικές πολιτικές επηρεάζουν σημαντικά τις 

αποφάσεις για ΑΞΕ. Μελετάμε κατά πόσο οι πολιτικές αυτές επηρεάζουν άμεσα ή 

έμμεσα την επένδυση.

Πολιτικές όπως ο έλεγχος των κεφαλαίων και άλλοι περιορισμοί στην διεθνή 

διακίνηση κεφαλαίων δημιουργούν άμεσα ένα αρνητικό κλίμα στην αγορά της 

επένδυσης.

Ανάμεσα στις πολιτικές που επηρεάζουν έμμεσα μια ξένη επένδυση είναι οι 

περιστασιακές πολιτικές που αφορούν στην παροχή χρημάτων, το συνάλλαγμα, τους 

τόκους και την τιμολογιακή πολιτική μεταφορών.
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Γενικά οι εταιρίες προτιμούν να παράγουν και εξάγουν από χώρες με υποτιμημένα 

νομίσματα και να εισάγουν σε χώρες με υπερτιμημένα νομίσματα.

δ) Κεφαλαιαγορές: Η επίδραση των κεφαλαιαγορών στην άμεση ξένη επένδυση 

σχετίζεται με τα επίπεδα των επιτοκίων, τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, τις κλίμακες της οικονομίας, την μείωση του επενδυτικού κινδύνου μέσω 

της διαφοροποίησης και τις πηγές δανεισμού στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

3.1.2 Εσωτερικοί Παράγοντες Εταιρίας

α) Ανάγκη για επέκταση: Η επέκταση μιας επιχείρησης στις ξένες αγορές 

θεωρείται πλέον αναγνωρισμένη μέθοδος προκειμένου να αυξήσει γρήγορα τις 

πωλήσεις, τα κέρδη και το μερίδιο αγοράς μέσω των μετοχών. Η διεθνής 

διαφοροποίηση μπορεί να προσφέρει στην εταιρία σημαντική μείωση των κινδύνων 

επένδυσης σε νέες ευκαιρίες, το οποίο δεν υφίσταται σε κατεξοχήν ντόπιες αγορές.

β) Ανάγκη για αύξηση κέρδους: Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των χωρών στις 

οποίες λειτουργεί μια εταιρία μειώνεται ο κίνδυνος της επένδυσης με αποτέλεσμα να 

οδηγούμαστε σε αύξηση κερδών.

γ) Ανάγκη για τεχνολογία: Η τεχνολογία είναι μία από τις βασικότερες ιδιότητες 

που επιζητά ένας διεθνής οργανισμός. Συνήθως οι οργανισμοί αυτοί 

δραστηριοποιούνται σε περιοχές που συγκεντρώνουν κεφαλαιακές τάσεις ενώ 

παράλληλα χαρακτηρίζονται από ανάπτυξη, έρευνα και αγοραστική προοπτική.

δ) Επιθυμία για παγκόσμια προβολή: Το μέγεθος μιας επιχείρησης και το επίπεδο 

παγκοσμιοποίησης που την χαρακτηρίζει θεωρούνται στοιχεία που μπορεί να 

επηρεάσουν θετικά την απόφαση για μια άμεση ξένη επένδυση.

3.2 ΑΞΕ και Κίνδυνος Χώρας

Όλες οι άμεσες επενδύσεις διεξάγονται σε περιβάλλον αβεβαιότητας και 

εμπεριέχουν την πιθανότητα της αποτυχίας. Ωστόσο η αβεβαιότητα γίνεται
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μεγαλύτερη όταν οι επενδύσεις είναι διασυνοριακές (ΑΞΕ). Όπως γίνεται αντιληπτό, 

η αβεβαιότητα αυτή αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της τις ΓΙΕ οι οποίες έχουν την 

δυνατότητα να προβαίνουν σε ΑΞΕ.

Ο όρος πολιτικό ρίσκο αναφέρεται στην επιπρόσθετη αβεβαιότητα που 

χαρακτηρίζει τις ΑΞΕ. Η επιπρόσθετη αυτή αβεβαιότητα πηγάζει από τη στάση των 

κυβερνήσεων οι οποίες στην προσπάθεια τους να εξυπηρετήσουν τα δικά τους 

συμφέροντα, προβαίνουν σε ενέργειες βλαπτικές για τα συμφέροντα των πολυεθνικών 

και τις αποδόσεις των επενδύσεων τους.

Έχει παρατηρηθεί ότι στην πλειοψηφία τους οι μάνατζερ των πολυεθνικών 

εταιριών δεν λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πολιτικού 

ρίσκου. Αντίθετα, τις περισσότερες φορές προτιμούν λόγω της πολυπλοκότητας του 

να το αποφεύγουν ματαιώνοντας την προγραμματισμένη επένδυση.

Η ανάλυση πολιτικού ρίσκου (ή ευρύτερα του κινδύνου χώρας) προσπαθεί να 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση του παραπάνω φαινομένου. Στην προσπάθεια της αυτή 

λειτουργεί περισσότερο ως τέχνη και λιγότερο ως επιστήμη αφού το αντικείμενο αυτό 

καθ' αυτό εμπίπτει περισσότερο στο πεδίο της αβεβαιότητας και λιγότερο στο πεδίο 

του στατιστικού λάθους.

3.2.1 Κατηγοριοποίηση του Κινδύνου Χώρας

Ο κίνδυνος χώρας ταξινομείται από τους περισσότερους αναλυτές σε έξι μεγάλες 

κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βαθμός στον οποίο κάποια από τις παρακάτω 

κατηγορίες συνιστά ρίσκο, ποικίλει ανάλογα με την επένδυση. Οι κατηγορίες του 

κινδύνου χώρας είναι οι ακόλουθες:

α) Οικονομικό ρίσκο (economic risk): Αναφέρεται στην οικονομική πολιτική που 

ασκεί μια χώρα (δημοσιονομική, νομισματική, εισοδηματική, φορολογική κ.λ.π.) η 

οποία τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα πολιτικών πιέσεων και αιτία 

πολιτικών μεταβολών.

β) Ρίσκο μεταφοράς (transfer risk): Αναφέρεται στην επιβολή περιορισμών από 

μια χώρα στον επαναπατρισμό του κεφαλαίου, των κερδών και των μερισμάτων. Η
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απόφαση αυτή λαμβάνεται τις περισσότερες φορές για την αντιμετώπιση άλλων 

προβλημάτων όπως η συγκράτηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και η κάλυψη των 

ελλειμμάτων του εμπορικού ισοζυγίου.

γ) Ρίσκο συναλλαγματικής ισοτιμίας (exchange rate risk): Αναφέρεται στην 

απροσδόκητη και μεγάλου μεγέθους μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Βραχυχρόνια αντιμετωπίζεται με τα διάφορα εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου 

(hedging) ενώ μακροχρόνια οι συνέπειες ενδέχεται να είναι εξαιρετικά αρνητικές.

δ) Κυβερνητικό ρίσκο (sovereign risk): Αναφέρεται στην αδυναμία ή στην άρνηση 

μιας κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στην 

επιχείρηση (π.χ. αθέτηση υπόσχεσης από την πλευρά της κυβέρνησης για την 

αποπληρωμή δανείου που της έχει χορηγήσει η επιχείρηση).

ε) Γεωγραφικό ρίσκο ή καλύτερα ρίσκο γεωγραφικής θέσης: Αναφέρεται στην 

πιθανή διάχυση (spill-over) των προβλημάτων μιας γειτονικής χώρας στην υπό 

εξέταση χώρα.

στ) Πολιτικό ρίσκο (political risk): Αναφέρεται στις αλλαγές στην πολιτική 

κατάσταση μιας χώρας (π.χ. εκλογές, πραξικόπημα, τρομοκρατία, πόλεμος).

Πίνακας 3.1: Risk impact by investment type

Direct 

investment 

private sector

Short term

financial private 

sector

Short term loan 

to government

Long term loan 

to government

Economic High Low Low Low to Moderate

Transfer Moderate High High Moderate

Exchange High None to High None to High High

Location High Moderate Low Moderate

Sovereign Low Low High High

Political High Low Moderate High

Πηγή: D.H. Meldrum, Country ris i and F.D.I., Business Economics, Vol 35, Jan 2000
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3.2.2 Εκτίμηση και Προσδιορισμός του Κινδύνου Χώρας

3.2.2.1 Μάκρο-εκτίμηση (makro-assessment)

Η μάκρο-εκτίμηση περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές που επηρεάζουν τον κίνδυνο 

χώρας εκτός από εκείνες που αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση. Η μάκρο- 

εκτίμηση προσφέρει ένα γενικότερο πλαίσιο μελέτης το οποίο κάθε επιχείρηση θα 

πρέπει να προσαρμόζει στις δικές της ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Οι μεταβλητές που περικλείονται στην μάκρο-εκτίμηση διακρίνονται σε δύο 

μεγάλες ομάδες:

α) Πολιτικού τύπου:

• Σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης της χώρας προέλευσης και της 

κυβέρνησης της χώρας υποδοχής.

• Στάση του πληθυσμού της χώρας υποδοχής απέναντι στην κυβέρνηση της 

χώρας προέλευσης.

• Σταθερότητα της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής.

• Πιθανότητα εμπλοκής της χώρας υποδοχής σε πολεμική σύρραξη.

• Εξάρτηση της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής από πολιτικά και 

οικονομικά συμφέροντα αντίθετα προς τα συμφέροντα της επιχείρησης.

β) Οικονομικού τύπου:

• Αύξηση του Α.Ε.Π. της χώρας υποδοχής.

• Πληθωρισμός στη χώρα υποδοχής.

• Δημόσιο χρέος στη χώρα υποδοχής.

• Επιτόκια στη χώρα υποδοχής.

• Ανεργία στη χώρα υποδοχής.

• Ισοζύγιο πληρωμών στη χώρα υποδοχής.

• Έλεγχος στης συναλλαγματικής ισοτιμίας από τη χώρα υποδοχής.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της μάκρο-εκτίμησης είναι η υποκειμενικότητα που 

τη διακρίνει. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλές φορές έχουν εκφραστεί εντελώς 

διαφορετικές απόψεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, γεγονός παραμένει 

το ότι η μάκρο-εκτίμηση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης του κινδύνου χώρας.
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3.2.2.2 Μίκρο-εκτίμηση (micro-assessment)

Η μίκρο-εκτίμηση προσαρμόζει τα αποτελέσματα της μάκρο-εκτίμησης στα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της πολυεθνικής επιχείρησης. Οι μεταβλητές 

που περικλείονται στη μίκρο-εκτίμηση αφορούν:

α) Τη ζήτηση από την πλευρά της κυβέρνησης ή του πληθυσμού της χώρας 

υποδοχής για τα προϊόντα της πολυεθνικής.

β) Την ύπαρξη εγχώριων επιχειρήσεων στη χώρα υποδοχής που παράγουν 

προϊόντα υποκατάστατα αυτών που παράγει η πολυεθνική.

Γίνεται αντιληπτό ότι μια χώρα μπορεί να φαντάζει «ελκυστική» για μια 

επιχείρηση και «επικίνδυνη» για μια άλλη επιχείρηση.

3.2.3 Τεχνικές Ποσοτικοποίησης των Μεταβλητών

Εύκολα παρατηρεί κανείς πως ένα σημαντικό μέρος των μεταβλητών που 

επηρεάζουν τον κίνδυνο χώρας ανήκει στη σφαίρα των ποιοτικών μεταβλητών. Ως 

γνωστόν, οι ποιοτικές μεταβλητές εμπεριέχουν σε σημαντικό βαθμό την 

υποκειμενικότητα στην ανάλυση τους και μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε 

παρερμηνείες και παρεξηγήσεις. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

ποσοτικοποιήσουν όλες τις μεταβλητές προκειμένου τα στελέχη τους να εκφράζουν 

τις εκτιμήσεις τους με βάση κοινώς αποδεκτά δεδομένα.

Προκειμένου να ποσοτικοποιήσουν όσο πιο αντικειμενικά γίνεται τις μεταβλητές 

που αφορούν τον κίνδυνο χώρας, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές. Οι 

πιο διαδεδομένες είναι:

α) Έλεγχος λίστας (checklist approach): Καταγράφονται οι μεταβλητές που 

θεωρούνται πιο σημαντικές, σταθμίζονται και προκύπτει ένας κοινά αποδεκτός μέσος 

όρος.

β) Μέθοδος Δελφών (Delphi technique): Είναι η επωνύμως συμπλήρωση

ερωτηματολογίων, η μετέπειτα γνωστοποίηση των απόψεων των υπολοίπων

16



Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Πλαίσια της Διεθνούς και Ελληνικής Πραγματικότητας.

συμμετεχόντων στην έρευνα και η επανάληψη της διαδικασίας μέχρις ότου επιτευχθεί 

συναίνεση (consensus).

γ) Ποσοτική ανάλυση (quantitative analysis): Χρησιμοποιούνται όλα τα στοιχεία 

της ποσοτικής ανάλυσης και της στατιστικής όπως ο γραμμικός προγραμματισμός, οι 

προβλέψεις και η πολλαπλή παλινδρόμηση και συσχέτιση. Με βάση τα στοιχεία που 

έχουν μετρηθεί σε προηγούμενες περιόδους προκύπτουν (προβάλλονται) 

συμπεράσματα για το μέλλον.

δ) Έρευνα πεδίου (inspection visits): Πραγματοποιούνται επαγγελματικά ταξίδια 

στην υπό εξέταση χώρα προκειμένου να διαμορφωθεί καλύτερη εικόνα για τις υπό 

μελέτη μεταβλητές.

Πίνακας 3.2: Derivation of the overall country risk rating based on assumed 

information

(1) (2) (3) (4) = (2)* (3)

Political Risk

Factors

Rating assigned by 

company to factor 

(within range of 1- 

5)

Weight assigned 

by company to 

factor according 

to importance

Weighted value of 

factor

Political Factor A 4 30% 1,2

Political Factor B 2 60% 1,2

Political Factor C 3 10% 3

100% 2 = Political risk 

rating

Financial Risk

Factors

Financial Factor A 5 20% 1

Financial Factor B 4 10% 0,4

Financial Factor C 4 20% 0,8

Financial Factor D 5 10% 0,5

Financial Factor E 3 40% 1,2

17



Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Πλαίσια της Διεθνούς και Ελληνικής Πραγματικότητας.

100% 3,9 = Financial

Risk Rating

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3)

Category Rating as

determined above

Weight assigned 

by company to 

each risk category

Weighted rating

Political risk 2,7 80% 2,16

Financial risk 3,9 20% 0,78

100% 2,94 = Overall

country risk rating

Πηγή: J. Madura, International financial management, 1995

3.2.4 Ενσωμάτωση του Πολιτικού Κινδύνου στον Προϋπολογισμό της 

Επένδυσης

Σε προηγούμενη ενότητα τονίστηκε ότι οι ίδιες συνθήκες που επικρατούν σε μια 

χώρα μπορεί να αποτιμηθούν με διαφορετικό τρόπο από κάθε επιχείρηση. Ακόμη 

όμως και να αποτιμηθούν με τον ίδιο τρόπο και οι επιχειρήσεις καταλήξουν σε κοινό 

συμπέρασμα, η αξιολόγηση του συμπεράσματος και πάλι ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό 

σημαίνει ότι το ίδιο μέγεθος ρίσκου είναι για μια επιχείρηση ανεκτό τη στιγμή που για 

κάποια άλλη είναι μη ανεκτό.

Με βάση την αξιολόγηση της ως προς το μέγεθος του κινδύνου χώρας, όπως αυτή 

τον έχει προϋπολογίσει, η επιχείρηση προσπαθεί να ενσωματώσει τον κίνδυνο χώρας 

στον προϋπολογισμό της επένδυσης.

α) Μέγεθος επιτοκίου: Το επιτόκιο αντανακλά τον κίνδυνο χώρας που ενδέχεται 

να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση. Υψηλό επίπεδο επιτοκίου θεωρείται ότι αντανακλά 

υψηλό επίπεδο ρίσκου. Χαμηλό επίπεδο επιτοκίου θεωρείται ότι αντανακλά χαμηλό 

επίπεδο ρίσκου. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ως οδηγό τους το επίπεδο του 

επιτοκίου προκειμένου να συμπεράνουν αν και κατά πόσο ελλοχεύει ο κίνδυνος 

χώρας. Φυσικά όσο πιο υψηλός είναι ο αναμενόμενος κίνδυνος, τόσο πιο υψηλές θα
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πρέπει να είναι και οι προσδοκώμενες αποδόσεις της επένδυσης. Σε διαφορετική 

περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί.

β) Μέγεθος των ταμειακών ροών: Κάθε επιχείρηση αναπτύσσει σενάρια σχετικά 

με τη στάση της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής. Σκοπός είναι να εξασφαλίσει ότι 

ακόμα και αν επαληθευθεί το χειρότερο σενάριο (εχθρική στάση της κυβέρνησης) η 

επένδυση θα είναι κερδοφόρα. Δεν είναι όμως μόνο η κερδοφορία που απασχολεί την 

επιχείρηση. Ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η κατάσταση των ταμειακών 

ροών. Σε περίπτωση που η επιχείρηση προβλήματα ρευστότητας θα δημιουργηθούν 

δυσκολίες στο μεσοδιάστημα, ανεξάρτητα αν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της 

επένδυσης το αποτέλεσμα είναι θετικό. Για το λόγο αυτό κάθε επιχείρηση προσπαθεί 

να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να αντιμετωπίσει πρόβλημα 

ταμειακών ροών.

3.2.5 Αντιμετώπιση του Κινδύνου Χώρας

Έχοντας μελετήσει όλους τους παράγοντες που συνιστούν κίνδυνο χώρας, η 

επιχείρηση αναζητά τρόπους ελαχιστοποίησης του (κινδύνου χώρας) ώστε να προβεί 

στη διενέργεια της επένδυσης.

Κάθε επιχείρηση έχει ένα ευρύ φάσμα, όχι απαραίτητα αμοιβαίως αποκλεισμένων, 

επιλογών. Η τελική επιλογή που θα κάνει θα αποτελεί σύνθεση των απόψεων των 

στελεχών που είναι υπεύθυνα για τη λήψη απόφασης για τον συγκεκριμένο τομέα.

α) Αποφυγή: Η πρώτη λύση είναι η μη πραγματοποίηση της επένδυσης. Παρότι 

πολλές φορές αυτή είναι η λύση που επιλέγεται, ο σκοπός της όλης ανάλυσης είναι να 

μην επιλεγεί αυτή, αλλά κάποια άλλη με βάση, βέβαια, παράγοντες που θα 

συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό γιατί τις περισσότερες φορές η 

αναμενόμενη απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου είναι πολύ μεγάλη ως 

αντιστάθμισμα του υψηλού κινδύνου. Εξάλλου η φύση του ρόλου του επιχειρηματία 

είναι να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα των παραγωγικών συντελεστών που κατέχει υπό 

συνθήκες αβεβαιότητας.
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β) Ασφάλεια: Όλες οι αναπτυγμένες χώρες, από τις οποίες προέρχεται η 

πλειοψηφία των ΠΕ, λαμβάνουν μέτρα και ενισχύουν θεσμούς προκειμένου να 

ενθαρρύνουν τις ΠΕ να επενδύσουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλό 

κίνδυνο χώρας. Οι θεσμοί αυτοί λειτουργούν ως «μαξιλάρυ> (που απορροφά τους 

κραδασμούς από μια αποτυχημένη επένδυση) προσφέροντας στις επιχειρήσεις 

κάλυψη σε περίπτωση αποτυχημένης επένδυσης.

γ) Διαπραγμάτευση: Αρκετές φορές οι ΠΕ προσπαθούν να έλθουν σε a priori 

συμφωνία με την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής προκειμένου να καθοριστούν με 

σαφήνεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει την 

επένδυση. Ωστόσο στο παρελθόν, σε αρκετές περιπτώσεις, οι όροι που 

συμφωνήθηκαν δεν τηρήθηκαν από την πλευρά των κυβερνήσεων με αποτέλεσμα οι 

ΠΕ να είναι επιφυλακτικές.

δ) Ενδυνάμωση: Η λύση που επιδιώκεται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

είναι η ενδυνάμωση της επένδυσης τους. Ο όρος ενδυνάμωση αναφέρεται στην 

προσαρμογή της λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε η τύχη της επένδυσης να 

συνδέεται άμεσα με ζωτικά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της κυβέρνησης της 

χώρας υποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι μια κυβέρνηση που θα αντιστρατευτεί την 

επιτυχία μιας επένδυσης θα αναγκαστεί να υποστεί μεγάλο οικονομικό και πολιτικό 

κόστος (σε οικονομικούς όρους το κόστος ευκαιρίας από τη μη διενέργεια της 

επένδυσης είναι πολύ μικρό).

Στην πράξη η ενδυνάμωση της επένδυσης περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:

• Παροχή αγαθών ανελαστικής ζήτησης (πρώτης ανάγκης) τα οποία η χώρα 

υποδοχής δεν μπορεί από μόνη της να παράγει.

• Παροχή τεχνογνωσίας στη χώρα υποδοχής.

• Παροχή θέσεων εργασίας στη χώρα υποδοχής.

• Επανεπένδυση μέρους των κερδών στη χώρα υποδοχής.

• Συνεργασία της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής με αυτή της χώρας 

προέλευσης.

• Συμμετοχή στο Δ.Σ. της θυγατρικής επιχείρησης, εκπροσώπου της χώρας 

υποδοχής.
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Γίνεται αντιληπτό ότι η πολυεθνική επιχείρηση αναγκάζεται να προβεί σε 

κάποιους συμβιβασμούς που για αυτή συνιστούν μικρό κόστος και για τη χώρα 

υποδοχής μεγάλο όφελος. Με αυτή την πρόσθετη επιβάρυνση, η επιχείρηση μειώνει 

τον κίνδυνο χώρας και πραγματοποιεί την επένδυση υπό ευνοϊκότερες συνθήκες και 

προϋποθέσεις.

3.2.6 Παρακολούθηση της Πορείας της Επένδυσης

Η πολυεθνική επιχείρηση εξακολουθεί να παρακολουθεί την πορεία της 

επένδυσης της και μετά την πραγματοποίηση της καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται 

όπως μεταβάλλονται και οι δυνατότητες επηρεασμού των συνθηκών προς όφελος της. 

Διαρκώς η πολυεθνική επιχείρηση επιθυμεί να ελέγχει τις συνθήκες που επικρατούν 

στη χώρα υποδοχής και επιζητά να τις μεταβάλλει προς όφελος της. Προς αυτή την 

κατεύθυνση έχει την ευχέρεια να ασκήσει τις ακόλουθες πολιτικές:

α) Προγραμματισμένη αποεπένδυση: Η επιχείρηση έχει a priori αποφασίσει ότι σε 

περίπτωση που η απόδοση της επένδυσης δεν κυμαίνεται σε (ανώτατα ή κατώτατα) 

όρια που θεωρούνται ανεκτά ή επιθυμητά, να προσπαθήσει να μεταβιβάσει τη 

θυγατρική της (συνολικά ή μέρος αυτής) σε τοπικούς επενδυτές. Φυσικά όταν η 

επιχείρηση εμφανίζει ζημιές, η πώληση θα γίνει με δυσμενείς όρους. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η πώληση θα γίνει με όρους ευνοϊκούς για την επιχείρηση.

β) Μεγιστοποίηση βραχυχρόνιων κερδών: Στις περιπτώσεις που έχει αποφασιστεί 

η αποεπένδυση, η επιχείρηση λειτουργεί με αποκλειστικό σκοπό την αύξηση των 

ταμειακών εισροών που συνεπάγεται η επίτευξη βραχυχρόνιων κερδών. Η αύξηση 

των ταμειακών εισροών επιτυγχάνεται με τον περιορισμό των λειτουργιών στις 

ελάχιστες δυνατές (π.χ. χειροτέρευση της ποιότητας των προϊόντων, μη 

πραγματοποίηση διαφήμισης, αύξηση της τιμής πώλησης, κατάργηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων προσωπικού, απολύσεις προσωπικού κ.λ.π.). Φυσικά, η στάση αυτή 

προκαλεί την αντίδραση της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής και λειτουργεί 

βλαπτικά και για το image της εταιρίας και για τις άλλες πολυεθνικές της χώρας 

προέλευσης.
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γ) Ενδυνάμωση της επένδυσης: Η πολιτική της ενδυνάμωσης της επένδυσης 

(αναλύεται σε προηγούμενη ενότητα) θα πρέπει να ακολουθείται καθ' όλη τη διάρκεια 

της ωφέλιμης ζωής της επένδυσης. Με αυτόν τον τρόπο το οικονομικό και πολιτικό 

κόστος που θα υποστεί η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής από την ενδεχόμενη 

αποτυχία της επένδυσης θα γίνεται συνεχώς μεγαλύτερο.

δ) Εξασφάλιση συμμαχικών ομάδων συμφερόντων: Η ενδυνάμωση της επένδυσης 

πέρα από την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής αφορά και άλλες ομάδες που δρουν στη 

χώρα και στην επιχείρηση. Αυτές οι ομάδες είναι οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι 

δανειστές, οι προμηθευτές, οι καταναλωτές κ.α. Οι ομάδες αυτές σαφώς επιθυμούν 

την επιτυχία της επένδυσης καθώς από την επιτυχία αυτή εξαρτώνται ζωτικά τους 

συμφέροντα. Αυτές οι ομάδες συμφερόντων είναι που προκαλούν οικονομικό και 

πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση της χώρας υποδοχής σε περίπτωση αποτυχίας της 

επένδυσης.

ε) Σύναψη συμφωνιών sell and lease back με την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής: 

Η νέα τάση που παρατηρείται στον τομέα των επενδύσεων των πολυεθνικών είναι η 

σύναψη συμφωνιών με την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής. Οι συμφωνίες αυτές είναι 

του τύπου sell and lease back. Οι επιχειρήσεις πουλούν στην κυβέρνηση τμήμα ή το 

σύνολο των παγίων στοιχείων τους και έπειτα το επινοικιάζουν με τη μορφή leasing. 

Με αυτό τον τρόπο οι κυβερνήσεις κερδίζουν επιπλέον έσοδα ενώ οι πολυεθνικές 

μειώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο χώρας. Προϋπόθεση των συμφωνιών 

αυτού του τύπου είναι η δυνατότητα των ΠΕ να τις εφαρμόσουν. Η δυνατότητα αυτή 

συνεπάγεται αποκεντρωμένο σύστημα λειτουργίας που μειώνει την εξάρτηση της 

πορείας της μητρικής επιχείρησης από την πορεία των θυγατρικών επιχειρήσεων.

Από όλα όσα αναφέρθηκαν έγινε φανερή η σημασία του κινδύνου χώρας για μια 

επιχείρηση. Επίσης έγιναν φανεροί οι λόγοι για τους οποίους προκύπτει ο κίνδυνος 

χώρας αλλά και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το παρελθόν 

μας έχει διδάξει ότι ο κίνδυνος χώρας είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος για τη 

λειτουργία μιας πολυεθνικής επιχείρησης. Σαφώς και η παράμετρος αυτή δε θα πρέπει 

να αφήνεται στην τύχη της, ιδιαίτερα στην εποχή μας όπου οι συνθήκες 

μεταβάλλονται περισσότερο από ποτέ άλλοτε.
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3.3 Επιπτώσεις των ΑΞΕ στις Χώρες Υποδοχής

33.1 ΑΞΕ και Οικονομική Μεγέθυνση

Πέρα από το αρχικό μακροοικονομικό ερέθισμα από την πραγματική επένδυση, η 

ΑΞΕ επηρεάζει την οικονομική μεγέθυνση αυξάνοντας τη συνολική παραγωγικότητα 

και γενικότερα την αποδοτικότητα χρησιμοποίησης των πόρων στην χώρα υποδοχής. 

Αυτό γίνεται μέσω τριών καναλιών: α) τις συνδέσεις των ΑΞΕ με τις διεθνείς 

εμπορικές ροές, β) την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που κερδίζει ο 

επιχειρηματικός κλάδος από τις δραστηριότητες των ξένων επιχειρήσεων και γ) τον 

άμεσο αντίκτυπο στη δομή της οικονομίας της χώρας υποδοχής.

Οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ΑΞΕ 

συνεισφέρουν τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας όσο και στην μεγέθυνση του 

εισοδήματος στις χώρες υποδοχής πολύ περισσότερο από ο,τι οι τοπικές επενδύσεις. 

Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος αυτού του αντίκτυπου καθώς μεγάλες 

εισροές ΑΞΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρούνται μαζί με υψηλούς ρυθμούς 

μεγέθυνσης που συνδέονται με άλλους άσχετους παράγοντες. Δεν είναι ξεκάθαρο, 

όπως μερικές φορές έχει υποστηριχθεί, εάν οι θετικές συνέπειες των ΑΞΕ 

μετριάζονται κατά ένα μέρος από το εκτόπισμα των τοπικών επενδύσεων. Μερικοί 

ερευνητές έχουν βρει στοιχεία σχετικά με αυτό το εκτόπισμα, ενώ άλλοι συμπέραναν 

ότι στην πραγματικότητα οι ΑΞΕ εξυπηρετούν στην αύξηση των τοπικών 

επενδύσεων. Παρ' όλα αυτά ακόμα και το εκτόπισμα να λαμβάνει χώρα το καθαρό 

αποτέλεσμα παραμένει γενικά θετικό καθώς η αντικατάσταση αυτή τείνει να 

απελευθερώνει τοπικά κεφάλαια για άλλους επενδυτικούς σκοπούς.

Στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες οι ΑΞΕ φαίνεται να επηρεάζουν λιγότερο την 

μεγέθυνση. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν φτάσει ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο ανάπτυξης όσον αφορά την εκπαίδευση, την τεχνολογία, την υποδομή και την 

υγεία πριν να είναι ικανές να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ξένης παρουσίας στις αγορές 

τους. Μη τέλειες ή υποανάπτυκτες χρηματοοικονομικές αγορές αποτελούν εμπόδιο 

για την πλήρη αξιοποίηση του οφέλους των ΑΞΕ. Η αδύναμη χρηματοοικονομική 

διαμεσολάβηση επηρεάζει αρνητικά περισσότερο τις τοπικές επιχειρήσεις απ' ότι τις
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πολυεθνικές. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στην έλλειψη 

χρηματοοικονομικών πόρων, η οποία εμποδίζει τις επιχειρήσεις να αδράξουν τις 

ευκαιρίες που μπορεί να προκόψουν από την ξένη παρουσία. Η συμμετοχή των ξένων 

επενδυτών στην φυσική υποδομή και τον χρηματοοικονομικό τομέα μπορεί να 

βοηθήσει.

33.2 Επιπτώσεις των ΑΞΕ στο Εμπόριο και την Επένδυση

Ενώ σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα τα αποτελέσματα των ΑΞΕ διαφέρουν 

σημαντικά μεταξύ των χωρών υποδοχής, αλλά και μεταξύ των οικονομικών κλάδων, 

υπάρχει μία ομοφωνία ότι η σχέση μεταξύ των ΑΞΕ και του εμπορίου θα πρέπει να 

αναζητηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πέρα από τον άμεσο αντίκτυπο της επένδυσης 

στις εισαγωγές και εξαγωγές. Το κύριο όφελος που έχει σχέση με το εμπόριο σε 

αναπτυσσόμενες χώρες είναι η μακροπρόθεσμη συνεισφορά στην ολοκλήρωση και 

ενσωμάτωση της χώρας υποδοχής στην παγκόσμια οικονομία με μία διαδικασία που 

φαίνεται να περιλαμβάνει υψηλότερες εισαγωγές και εξαγωγές. Με άλλα λόγια, το 

εμπόριο και η επένδυση αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο σαν δύο κανάλια 

ενδυνάμωσης για υπερσυνοριακές δραστηριότητες. Ωστόσο, οι χώρες υποδοχής θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τα βραχυπρόθεσμα και τα μεσοπρόθεσμα 

αποτελέσματα των ΑΞΕ στο εμπόριο, ιδιαίτερα όταν έχουν να αντιμετωπίσουν 

current-account πιέσεις, ενώ μερικές φορές θα πρέπει να αναρωτηθούν εάν κάποιες 

συναλλαγές των θυγατρικών επιχειρήσεων με τις μητρικές εταιρίες θα μπορούσαν να 

μειώσουν τις ξένες κρατήσεις.

Καθώς οι χώρες αναπτύσσονται και προσεγγίζουν ένα ορισμένο επίπεδο 

βιομηχανοποίησης, οι ΑΞΕ συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση και ενσωμάτωση στην 

παγκόσμια οικονομία προκαλώντας και ενθαρρύνοντας τις ροές διεθνούς εμπορίου 

(βλ. Γράφημα 3.1). Ωστόσο, πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο, όπως για παράδειγμα, 

η ανάπτυξη των διεθνών δικτύων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται και το πόσο 

σημαντικές είναι οι θυγατρικές στις στρατηγικές διανομής, πωλήσεων και μάρκετινγκ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα μίας χώρας να
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προσελκύει ΑΞΕ επηρεάζεται σημαντικά από την πρόσβαση που μπορεί να παρέχει 

στους εισερχόμενους επενδυτές σε εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες. Αυτό 

σημαίνει ότι οι εν δυνάμει χώρες υποδοχής θα πρέπει να εφαρμόσουν μία πολιτική 

ανοίγματος στο διεθνές εμπόριο, υιοθετώντας μία στρατηγική τοπικής εμπορικής 

απελευθέρωσης και ολοκλήρωσης, προκειμένου να προσελκύσουν ΑΞΕ. Οι χώρες 

προέλευσης που περιορίζουν τις εισαγωγές τους από αναπτυσσόμενες χώρες, 

περιορίζουν συγχρόνως και την ικανότητα αυτών των χωρών να προσελκύσουν ΑΞΕ.

Η ικανότητα των χωρών υποδοχής να χρησιμοποιούν τις ΑΞΕ ως ένα μέσο 

αύξησης των εξαγωγών βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα εξαρτάται από τις 

συνθήκες. Τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα ΑΞΕ που ενθάρρυναν τις εξαγωγές έχουν 

καταγραφεί εκεί όπου οι εισερχόμενες επενδύσεις έχουν βοηθήσει χώρες υποδοχής 

που αντιμετώπιζαν χρηματοοικονομικούς περιορισμούς για την εκμετάλλευση των 

φυσικών τους πόρων (για παράδειγμα επενδύσεις στον τομέα των εξορύξεων) ή 

περιορισμούς λόγω της γεωγραφικής τους θέσης (για παράδειγμα επενδύσεις σε 

οικονομίες που βρίσκονταν σε μεταβατικό στάδιο).

Γράφημα 3.1: The Openness to FDI and Trade

Average of inward and outward FDI Average of inward and outward FDI
relative to GDP (1995-2000) relative to GDP (1995-2000)

9 _________________________________________________________________________  9

Average of export and import relative to GDP (1995-2000) 

Πηγή: OECD International Direct Investment Statistics and OECD Economic Outlook, 2002
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Μέτρα και πολιτικές για την αξιοποίηση του οφέλους των ΑΞΕ για την 

ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των οικονομικών υποδοχής στις διεθνείς εμπορικές 

ροές, δημιουργώντας εξαγωγικές ζώνες τραβούν την προσοχή ολοένα και 

περισσότερο και σε πολλές περιπτώσεις έχουν συνεισφέρει στην αύξηση τόσο των 

εισαγωγών όσο και των εξαγωγών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, δεν είναι 

ξεκάθαρο εάν τα οφέλη στην τοπική οικονομία δικαιολογούν τα μειονεκτήματα όπως 

το κόστος διατήρησης των εξαγωγικών ζωνών ή το ρίσκο δημιουργίας ενός άνισου 

παιχνιδιού μεταξύ των τοπικών και των ξένων επιχειρήσεων καθώς και η περίπτωση 

μίας διεθνούς μάχης προσφορών.

Πρόσφατες μελέτες δεν υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες 

χώρες πιθανόν να χρησιμοποιούν τις εισερχόμενες ΑΞΕ ως ένα υποκατάστατο των 

εισαγωγών. Μάλλον, οι ΑΞΕ τείνουν να οδηγούν στην αύξηση των εισαγωγών, οι 

οποίες σταδιακά μειώνονται καθώς οι εγχώριες επιχειρήσεις αποκτούν τις ικανότητες 

να λειτουργούν ως υποκατάστατα των εισερχόμενων πολυεθνικών.

33.3 ΑΞΕ και Διάδοση της Τεχνολογίας

Η οικονομική βιβλιογραφία θεωρεί τη διάδοση της τεχνολογίας ίσως ως το 

σημαντικότερο κανάλι μέσω του οποίου η ξένη επιχειρηματική παρουσία μπορεί 

επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην αναπτυσσόμενη οικονομία υποδοχής. Οι ΠΕ είναι 

η σημαντικότερη πηγή έρευνας και ανάπτυξης του αναπτυγμένου κόσμου και γενικά 

κατέχουν ένα υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας απ' ο, τι είναι διαθέσιμο στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και έτσι έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στη διάχυση 

σημαντικών τεχνολογιών. Ωστόσο, εάν και κατά πόσο οι ΠΕ συμβάλλουν στη 

διάχυση της τεχνολογίας εξαρτάται και από τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς, 

αλλά και του συγκεκριμένου κλάδου στη χώρα υποδοχής.

Η μετάδοση και η διάχυση της τεχνολογίας πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων 

καναλιών: α) τις κάθετες συνδέσεις με προμηθευτές ή αγοραστές στις χώρες 

υποδοχής, β) τις οριζόντιες συνδέσεις με ανταγωνιστικές ή συμπληρωματικές 

επιχειρήσεις στην ίδια βιομηχανία, γ) τη μετανάστευση εκπαιδευμένου εργατικού
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δυναμικού και δ) τη διεθνοποίησης της έρευνας και ανάπτυξης. Η διάχυση είναι πιο 

έντονη στην περίπτωση της κάθετης σύνδεσης και ειδικότερα με τοπικούς 

προμηθευτές των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι ΠΕ φαίνεται ότι παρέχουν τεχνολογική 

βοήθεια και εκπαίδευση ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών των προμηθευτών. Πολλές ΠΕ βοηθούν τοπικούς προμηθευτές στην αγορά 

πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, στην εκσυγχρόνιση και αναβάθμιση των 

παραγωγικών εγκαταστάσεών τους.

Αξιόπιστα εμπειρικά δεδομένα για την οριζόντια διάχυση είναι δύσκολο να 

βρεθούν, καθώς η είσοδος μίας ΠΕ σε μία λιγότερο αναπτυγμένη οικονομία επηρεάζει 

τη δομή της τοπικής αγοράς με τέτοιο τρόπο που οι ερευνητές δύσκολα μπορούν να 

ελέγξουν. Οι σχετικά λίγες μελέτες για την οριζόντια διάσταση της διάχυσης έχουν 

καταλήξει σε διάφορα συμπεράσματα. Ένας λόγος για αυτό θα μπορούσε να είναι οι 

προσπάθειες των ξένων εταιριών να αποφύγουν την διάχυση της τεχνογνωσίας προς 

τους άμεσους ανταγωνιστές τους. Κάποια πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η 

οριζόντια διάχυση είναι πιο σημαντική μεταξύ εταιριών που λειτουργούν σε κλάδους 

που δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

Η μετάδοση της τεχνολογίας, ωστόσο, προϋποθέτει τη σχετικότητα μεταξύ του 

τεχνολογικού επιπέδου του βιομηχανικού κλάδου της χώρας υποδοχής και της ξένης 

εταιρίας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι για να έχει η ΑΞΕ θετικά αποτελέσματα σε σχέση 

με την τοπική επένδυση, το τεχνολογικό κενό μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και 

των ξένων επενδυτών θα πρέπει να είναι σχετικά περιορισμένο. Όταν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές ή το τεχνολογικό επίπεδο της χώρας υποδοχής είναι χαμηλό οι 

τοπικές επιχειρήσεις αδυνατούν να απορροφήσουν τις ξένες τεχνολογίες που 

μεταφέρονται μέσω των ΠΕ.

33.4 ΑΞΕ και Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο κύριος αντίκτυπος των ΑΞΕ στο ανθρώπινο κεφάλαιο στις χώρες υποδοχής 

φαίνεται να είναι έμμεσος και δεν συμβαίνει άμεσα μέσω των προσπαθειών των ΠΕ, 

αλλά μάλλον μέσω των κυβερνητικών πολιτικών για την προσέλκυση ΑΞΕ,
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αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό τους. Καθώς τα άτομα απασχολούνται στις 

θυγατρικές των ΠΕ αναβαθμίζονται ακόμη περισσότερο μέσω της εκπαίδευσης, αλλά 

και της εργασιακής εμπειρίας. Οι θυγατρικές αυτές μπορεί να συμβάλλουν και στην 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και άλλων επιχειρήσεων, με τις οποίες 

συνεργάζονται, όπως για παράδειγμα, το ανθρώπινο δυναμικό των προμηθευτών τους. 

Αυτή η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να επεκταθεί καθώς το 

εργατικό δυναμικό μεταναστεύει σε άλλες επιχειρήσεις ή μερικοί εργαζόμενοι 

γίνονται οι ίδιοι επιχειρηματίες. Έτσι το ζήτημα ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού μπορεί να έχει σχέση με άλλα ευρύτερα ζητήματα ανάπτυξης.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι ένας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη δημιουργία ενός κατάλληλου 

περιβάλλοντος για ΑΞΕ. Ένα ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης είναι καθοριστικό όχι 

μόνο για την ικανότητα μίας χώρας να προσελκύει ΑΞΕ, αλλά και για να 

μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ξένης παρουσίας, όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο 

της. Το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης διαφέρει μεταξύ βιομηχανικών κλάδων και 

πάντα έχει σχέση και με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής. Η 

εκπαίδευση από μόνη της δεν μπορεί να κάνει μία χώρα ελκυστική στους ξένους 

επενδυτές. Ωστόσο, όταν υπάρχει σημαντικό κενό εκπαίδευσης μεταξύ της ξένης 

παρουσίας και της χώρας υποδοχής, οι θετικές συνέπειες των ΑΞΕ δεν είναι τόσο 

σημαντικές.

Σημαντικά στοιχεία που κάνουν ένα περιβάλλον κατάλληλο για ΑΞΕ είναι και τα 

στάνταρ της αγοράς εργασίας της χώρας υποδοχής. Κάνοντας βήματα κατά των 

διακρίσεων και της κατάχρησης, οι εξουσίες στηρίζουν τις ευκαιρίες των 

εργαζομένων για ανάπτυξη, αλλά και δυναμώνουν τα κίνητρα για να το κάνουν. 

Επίσης, μία αγορά εργασίας, όπου οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε έναν 

συγκεκριμένο βαθμό ασφάλειας και κοινωνικής αποδοχής είναι περισσότερο ευέλικτη 

και μία ευέλικτη αγορά εργασίας είναι κλειδί για την επιτυχία των οικονομικών 

στρατηγικών που βασίζονται στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Παρέχει, ένα περιβάλλον, 

όπου οι ΠΕ μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν εφαρμόζοντας τα στάνταρ των χωρών 

τους και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.
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Και ενώ τα οφέλη της πολυεθνικής παρουσίας, όσον αφορά το ανθρώπινο 

κεφάλαιο, είναι κοινώς αποδεκτά, είναι εξίσου ξεκάθαρο ότι το εύρος τους είναι 

σημαντικά μικρότερο από αυτό της γενικής (δημόσιας) εκπαίδευσης. Τα οφέλη αυτά 

των ΑΞΕ μπορούν να συμπληρώσουν, άλλα όχι να αντικαταστήσουν το επίπεδο και 

τις δεξιότητες που αποκτούν τα άτομα μέσω της γενικής εκπαίδευσης. Η ζήτηση των 

ΠΕ για εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ωστόσο, παρέχει στις εξουσίες των χωρών 

υποδοχής μία πρώιμη ένδειξη για το τι δεξιότητες ζητούνται. Η πρόκληση για την 

χώρα υποδοχής είναι να ικανοποιήσει τη ζήτηση αυτή και όχι να παρέχει γενική 

εκπαίδευση που δεν ικανοποιεί τις επιχειρήσεις.

Εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι οι ΠΕ τείνουν να παρέχουν περισσότερη 

εκπαίδευση και άλλους είδους αναβάθμιση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μίας χώρας απ' 

ό,τι οι τοπικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα, το ανθρώπινο 

δυναμικό που έχει διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο δεν διαχέεται σημαντικά στην 

υπόλοιπη χώρα υποδοχής. Πολιτικές που μπορούν αυξήσουν την ευελιξία της αγοράς 

εργασίας και να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, μεταξύ άλλων στρατηγικών, 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν και αυτή την διάχυση.

Τα επίπεδα ανάπτυξης και διάχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι στενά 

συνδεδεμένα με την μετάδοση της τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, τεχνολογικά 

αναπτυγμένοι κλάδοι και χώρες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη διάχυση ανθρώπινου 

κεφαλαίου και αντίστροφα χώρες με εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό έχουν 

μεγαλύτερη τεχνολογική διάχυση. Το συμπέρασμα είναι ότι η τεχνολογία και η 

εκπαίδευση είναι δύο παράγοντες που ενδυναμώνει ο ένας τον άλλον, ενώ για την 

επίτευξη της διάχυσης απαιτείται μία συνδυασμένη πολιτική προσέγγιση.

33.5 ΑΞΕ και Ανταγωνισμός

Οι ΑΞΕ και η παρουσία των ΠΕ μπορούν να ασκήσουν σημαντική επιρροή στον 

ανταγωνισμό της αγοράς της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, από τη στιγμή που δεν 

υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός τρόπος μέτρησης του βαθμού του ανταγωνισμού σε μία 

δεδομένη αγορά, ορισμένα μόνο συμπεράσματα βγαίνουν από τα εμπειρικά δεδομένα.
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Η παρουσία ξένων επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την οικονομική 

ανάπτυξη τονώνοντας τον τοπικό ανταγωνισμό και οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε 

αύξηση της παραγωγικότητας, σε χαμηλότερες τιμές και σε πιο αποδοτική κατανομή 

των πόρων. Αντίστροφα, η είσοδος των πολυεθνικών τείνει να αυξάνει το επίπεδο 

συγκέντρωσης στις αγορές των χωρών υποδοχής, γεγονός το οποίο μπορεί να 

πληγώσει τον ανταγωνισμό. Αυτός ο κίνδυνος αυξάνει από πολλούς παράγοντες, όπως 

για παράδειγμα, εάν η χώρα αποτελεί μία ξεχωριστή αγορά γεωγραφικά, τα περιθώρια 

εισόδου είναι λίγα, η φιλοξενούσα χώρα είναι μικρή, η εισερχόμενη επιχείρηση έχει 

μία σημαντική θέση στη διεθνή αγορά ή το νομοθετικό πλαίσιο στην χώρα υποδοχής, 

όσον αφορά τον ανταγωνισμό, είναι αδύναμο.

Ο βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς παγκοσμίως έχει αυξηθεί σημαντικά από τις 

αρχές του 1990, γεγονός που οφείλεται σε ένα κύμα συγχωνεύσεων κα εξαγορών, το 

οποίο έχει επανασχηματίσει το παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο. Την ίδια στιγμή, ένα 

μεγάλο κύμα στον αριθμό των στρατηγικών συμμαχιών έχει αλλάξει τον τρόπο με τον 

οποίο ανεξάρτητες επιχειρηματικές οντότητες επίσημα πλέον συνεργάζονται. Οι 

συμμαχίες φαίνεται ότι γενικά περιορίζουν τον άμεσο ανταγωνισμό ενώ δημιουργούν 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα χωρίς όμως να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για αυτό. 

Έχει σημειωθεί επίσης ένα κύμα ιδιωτικοποιήσεων που έχει προσελκύσει σημαντικές 

ΑΞΕ (κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες) και αυτό 

επίσης θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Εμπειρικές μελέτες προτείνουν ότι τα αποτελέσματα των ΑΞΕ στο βαθμό 

συγκέντρωσης της αγοράς της χώρας υποδοχής είναι πιο έντονα στις αναπτυσσόμενες 

χώρες παρά στις περισσότερο ώριμες οικονομίες. Αυτό θα μπορούσε ίσως να 

οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η είσοδος ΠΕ σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες μπορεί 

να είναι αντί-ανταγωνιστική. Επίσης, ενώ πολλά δεδομένα δείχνουν ότι η είσοδος των 

ΠΕ αυξάνει τα επίπεδα παραγωγικότητας στις χώρες υποδοχής, υποχρεωτικά 

αναπτυγμένες, τα στοιχεία από αναπτυσσόμενες χώρες είναι περισσότερο αδύναμα.

Ωστόσο, ο άμεσος αντίκτυπος του αυξανόμενου βαθμού συγκέντρωσης στον 

ανταγωνισμό φαίνεται να διαφέρει μεταξύ των κλάδων, αλλά και των χωρών. 

Υπάρχουν σχετικά λίγες βιομηχανίες, όπου η παγκόσμια συγκέντρωση έχει φτάσει 

επίπεδα που προκαλούν πραγματικό ενδιαφέρον για τον ανταγωνισμό, ειδικά εάν οι
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«σχετικές» αγορές είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Επιπρόσθετα, υψηλά επίπεδα 

συγκέντρωσης σε καλά ορισμένες αγορές πιθανόν να μην επηρεάσουν τον 

ανταγωνισμό, εάν, για παράδειγμα, τα περιθώρια εισόδου και εξόδου από την αγορά 

είναι περιορισμένα ή οι αγοραστές έχουν τη δύναμη να προστατευτούν από τις 

υψηλότερες τιμές.

Αν και από οικονομική άποψη είναι επιθυμητό να αφήνονται οι δυνατοί ξένοι 

ανταγωνιστές να αντικαθιστούν τις λιγότερο παραγωγικές, τοπικές επιχειρήσεις, θα 

πρέπει να υπάρχουν πολιτικές, οι οποίες να προστατεύουν ένα ασφαλές επίπεδο 

ανταγωνισμού. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η επέκταση της 

«σχετικής» αγοράς με την αύξηση του ανοίγματος της οικονομίας υποδοχής προς το 

διεθνές εμπόριο. Επίσης, νομοθετικές ρυθμίσεις περί ανταγωνισμού για την βελτίωση 

της αποδοτικότητας και κατευθύνσεις ενδυνάμωσης θα πρέπει να ελαχιστοποιούν τις 

συνέπειες του αντί-ανταγωνισμού από την έξοδο των αδύναμων επιχειρήσεων από την 

αγορά. Οι πολιτικές του σύγχρονου ανταγωνισμού επικεντρώνονται στην 

αποδοτικότητα και την προστασία των καταναλωτών. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση 

πιθανόν να μετατρέψει μία πολιτική ανταγωνισμού σε πολιτική βιομηχανίας, που 

μπορεί να αποτύχει να προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στους καταναλωτές.

3 J.6 ΑΞΕ και Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων

Οι ΑΞΕ έχουν την δύναμη να επιταχύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

στη χώρα υποδοχής. Ο άμεσος αντίκτυπος περιλαμβάνει την επίτευξη συνεργασιών 

μέσω των εξαγορών επιχειρήσεων από τις ΠΕ, την προσπάθεια αύξησης της 

αποδοτικότητας και μείωσης του κόστους στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό κλάδο 

και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, αύξηση της αποδοτικότητας 

μπορεί να παρατηρηθεί και σε άλλους άσχετους κλάδους μέσω των demonstration 

effects και της διάχυσης, όπως και στην περίπτωση της τεχνολογίας και του 

ανθρώπινου δυναμικού. Διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση της 

οικονομικής αποδοτικότητας σε επιχειρήσεις, που εξαγοράζονται από ΠΕ, σε βαθμό 

που ποικίλει μεταξύ των χωρών, αλλά και των κλάδων. Τα πιο δυνατά στοιχεία
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προέρχονταν από βιομηχανίες με οικονομίες κλίμακας. Εδώ η ενσωμάτωση μιας 

ατομικής επιχείρησης σε μία μεγαλύτερη επιχειρηματική οντότητα γενικά αυξάνει 

σημαντικά την αποδοτικότητα.

Όταν οι ξένοι κερδίζουν τον έλεγχο μιας εταιρίας, τότε αυτό αλλάζει τον τρόπο 

διοίκησης και διακυβέρνησης της επιχείρησης. Οι ΠΕ γενικά επιβάλλουν τις πολιτικές 

της μητρικής εταιρίας, επιβάλλουν τα δικά τους εσωτερικά συστήματα ελέγχου και τις 

δικές τους αρχές όσον αφορά την αποκάλυψη της πληροφορίας στις επιχειρήσεις που 

εξαγοράζουν (παρόλο που υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου οι ΠΕ μαθαίνουν από τις 

επιχειρήσεις που εξαγοράζουν), ενώ η διοίκηση αναλαμβάνεται, κατά κανόνα, από 

ξένους. Καθώς οι ξένες πρακτικές φαίνεται να είναι ανώτερες από αυτές που 

επικρατούν στη χώρα υποδοχής, αυτό μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα, όπως 

δείχνουν και οι εμπειρικές μελέτες. Ωστόσο, όταν οι ικανότητες της χώρας υποδοχής 

αποτελούν ατού για τους μάνατζερ των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων, οι ΠΕ 

χρειάζεται να επιλέξουν ένα άριστο μίγμα του τοπικού και του ξένου τρόπου 

διοίκησης. Αυτό συμβαίνει κυρίως στην περίπτωση της ξένης συμμετοχής στην 

ιδιωτικοποίηση μίας κρατικής επιχείρησης. Εμπειρίες, οι περισσότερες από οικονομίες 

σε μεταβατικό στάδιο της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, υπήρξαν θετικές. Η 

συμμετοχή των ΠΕ σε ιδιωτικοποιήσεις έχει βελτιώσει την αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων που εξαγοράστηκαν. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι πολιτικές διαμάχες, 

καθώς πολλές περιπτώσεις αύξησης της αποδοτικότητας συνδέθηκαν με μείωση της 

απασχόλησης. Επίσης, την αξία των ΑΞΕ, που συνδέονται με ιδιωτικοποιήσεις σε 

οικονομίες, που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, θα μπορούσε, κατά ένα μέρος, να 

αντανακλεί το γεγονός ότι λίγοι τοπικοί στρατηγικοί επενδυτές έχουν πρόσβαση σε 

επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους. Σε τέτοιες, λίγες όμως, περιπτώσεις όπου οι 

τοπικοί επενδυτές-ιδιώτες βρέθηκαν σε επιχειρήσεις που κάποτε ήταν κρατικές 

προέκυψε και πάλι βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων είναι ευαίσθητη καθώς αυτές οι 

επιχειρήσεις συχνά απολαμβάνουν μονοπωλιακή δύναμη, έστω και σε τμήματα της 

τοπικής οικονομίας. Η καλύτερη στρατηγική ιδιωτικοποίησης είναι η σύνδεσή της με 

ένα άνοιγμα των αγορών σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Όπου όμως η 

ιδιωτικοποιημένη οντότητα παραμένει σε ένα μεγάλο βαθμό μη αναδομημένη (πριν
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την ιδιωτικοποίηση), οι τοπικές εξουσίες συχνά προσπαθούν να προσελκύσουν ξένους 

επενδυτές με το να τους υπόσχονται προστασία από τον ανταγωνισμό για μια 

προγραμματισμένη περίοδο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιτακτική ανάγκη για μία 

δυνατή ανεξάρτητη τοπική επίβλεψη των κανονισμών.

Ανακεφαλαιώνοντας, η εικόνα των συνεπειών των ΑΞΕ είναι αρκετά θετική όπως 

φαίνεται και από την πρόσφατη εμπειρία, καθώς οι επενδυτές θα έχουν επιλέξει τους 

στόχους τους μεταξύ επιχειρήσεων με δυνατότητα για βελτίωση της αποδοτικότητας. 

Ωστόσο, από την οπτική γωνία των πολιτικών, υπάρχει μία διαφορά όσο οι ξένοι 

επενδυτές διαφέρουν από τους τοπικούς επενδυτές στην δυνατότητα ή την θέληση να 

βελτιώσουν την αποδοτικότητα ή να αντιληφθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Έτσι, οι εξουσίες που θέλουν να βοηθήσουν στην βελτίωση της οικονομικής 

αποδοτικότητας των τοπικών επιχειρηματικών κλάδων έχουν κίνητρα να ενθαρρύνουν 

τις ΑΞΕ ως ένα μέσο ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων.

33.7 ΑΞΕ - Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Ζητήματα

Οι ΑΞΕ έχουν την δύναμη να φέρνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στις 

χώρες υποδοχής μέσω των σύγχρονων πρακτικών και τεχνολογιών που εφαρμόζουν οι 

ΠΕ και μέσων της επακόλουθης διάχυσης τους στις τοπικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος οι ξένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν την ΑΞΕ 

ως ένα μέσο για να «εξάγουν» έναν τρόπο παραγωγής που δεν είναι πλέον αποδεκτός 

στη χώρα τους. Στην περίπτωση αυτή, και ειδικά σε χώρες, όπου οι τοπικές εξουσίες 

προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσελκύσουν ΑΞΕ, θα μπορούσε να υπάρχει το ρίσκο 

του παγώματος των κανονισμών. Στην πραγματικότητα όμως, υπάρχουν πολύ λίγα 

εμπειρικά δεδομένα που να υποστηρίζουν αυτό το σενάριο.

Ο άμεσος περιβαλλοντικός αντίκτυπος των ΑΞΕ είναι γενικά θετικός, τουλάχιστον 

στις χώρες υποδοχής, στις οποίες υπάρχουν επαρκείς περιβαλλοντικοί κανονισμοί και 

υπάρχουν παραδείγματα από συγκεκριμένες βιομηχανίες και κλάδους. Το πιο 

σημαντικό είναι ότι για να επωφεληθούν περιβαλλοντικά οι χώρες, θα πρέπει να
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διαθέτουν επαρκείς τοπικές δυνατότητες όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς, τις πρακτικές και τις τεχνολογίες.

Οι τεχνολογίες που μεταφέρονται μέσω των ΑΞΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες 

τείνουν να είναι πιο σύγχρονες και περιβαλλοντικά «καθαρότερες» από αυτές που 

είναι διαθέσιμες τοπικά. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα ΠΕ που μετέφεραν 

εξοπλισμό περιβαλλοντικά ακατάλληλο για τη χώρα τους σε αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η χρήση όμως «κατώτερης» τεχνολογίας είναι σίγουρα κάτι, το οποίο δεν ενδιαφέρει 

καμία επιχείρηση. Αυτό δείχνει και το περιβαλλοντικό ρίσκο που σχετίζεται με τις 

ΑΞΕ.

Οι εμπειρικές μελέτες έχουν βρει πολύ λίγα στοιχεία που να δείχνουν ότι οι 

πολιτικές για την προσέλκυση ΑΞΕ έχουν οδηγήσει σε περιβαλλοντικές καταστροφές. 

Η πιθανότητα, ωστόσο, παγώματος των κανονισμών, ως ένα αντίθετο σενάριο, δεν 

μπορεί να αναιρεθεί. Προφανώς όμως το κόστος συμμόρφωσης στους 

περιβαλλοντικούς κανονισμούς είναι τόσο περιορισμένο και το κόστος στη φήμη μιας 

εταιρίας που θα τους παραβεί τόσο μεγάλο, που οι περισσότερες ΠΕ διανέμουν 

τρόπους παραγωγής, περιβαλλοντικά «καθαρούς» σε αναπτυσσόμενες χώρες άσχετα 

από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς των χωρών αυτών. Τα δεδομένα που το 

υποστηρίζουν φαίνεται να εξαρτώνται από το βαθμό στον οποίο υπάρχει 

περιβαλλοντικό ενδιαφέρον στις χώρες προέλευσης των ΠΕ.

Εμπειρικά δεδομένα όσον αφορά τις κοινωνικές συνέπειες των ΑΞΕ είναι 

περιορισμένα. Ωστόσο, δείχνουν ότι η ξένη επένδυση μπορεί να βοηθήσει στην 

μείωση της φτώχειας και στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών (βλ. Γράφημα 3.2). 

Έτσι και αλλιώς τα αποτελέσματα των ΑΞΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, γενικά, είναι 

θετικά. Μελέτες έχουν βρει ότι υψηλότερα εισοδήματα σε αναπτυσσόμενες χώρες 

γενικά ωφελούν τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού. Επίσης, τα οφέλη των ΑΞΕ, 

όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας είναι μεγαλύτερα, όταν οι ΑΞΕ 

χρησιμοποιούνται ως ένα εργαλείο για την ανάπτυξη βιομηχανιών με μεγάλη 

συγκέντρωση ανθρώπινου δυναμικού και όπου οι ΠΕ προσκολλώνται στην εθνική 

εργατική νομοθεσία και τα διεθνώς αποδεκτά εργατικά στάνταρ.
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Γράφημα 3.2: Φτώχεια και αποθέματα εισερχόμενων ΑΞΕ σε 60

αναπτυσσόμενες χώρες
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Πηγή: World Investment Indications

Υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα, που να δείχνουν ότι η ξένη επιχειρηματική 

παρουσία έχει οδηγήσει σε χειροτέρευση των βασικών κοινωνικών αξιών, όπως για 

παράδειγμα, των βασικών εργατικών στάνταρ. Αντίθετα, εμπειρικές μελέτες έχουν 

βρει ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των ΑΞΕ και των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων. Χαμηλά εργατικά στάνταρ θα μπορούσαν σε μερικές περιπτώσεις να 

δράσουν ως ανασταλτικός παράγοντας για τις ΑΞΕ, γεγονός που οφείλεται στο 

ενδιαφέρον των επενδυτών για τη φήμη τους οπουδήποτε στον κόσμο και τους 

φόβους τους για κοινωνική αναταραχή στη χώρα υποδοχής.

Κεφάλαιο 4. Η Ιστορική Εξέλιξη και Οι Διαστάσεις του φαινομένου 

των ΑΞΕ σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο

Στο κεφάλαιο 4 επιχειρείται η κατανόηση των ΑΞΕ μέσω της ανάλυσης των 

ιστορικών συνθηκών εξέλιξης του φαινομένου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρώτη 

ενότητα του κεφαλαίου είναι εισαγωγική και αναφέρεται στην εξέλιξη του μεγέθους 

επιλεγμένων δεικτών ΑΞΕ, ενώ στις επόμενες ενότητες διερευνάται η εξέλιξη του
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χαρακτήρα των ΑΞΕ τόσο όσον αφορά τις χώρες που εμπλέκονται είτε ως χώρες 

προέλευσης (ενότητα 4.2), είτε ως χώρες προορισμού ΑΞΕ (ενότητα 4.3) όσο και τους 

κλάδους, που κατά καιρούς προσέλκυαν ΑΞΕ παγκοσμίως (τελευταία ενότητα).

4.1 Οι ΑΞΕ Σήμερα - Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος των ΑΞΕ στην παγκόσμια οικονομία προκύπτει 

άμεσα από μία απλή εξέταση του σχετικού συγκεντρωτικού πίνακα (Πίνακας 4.1). Το 

έτος 2002 τα παγκόσμια αποθέματα ΑΞΕ ανέρχονταν περίπου στο ποσό των 7 τρις 

δολαρίων, έχοντας περίπου δεκαπλασιαστεί στη διάρκεια μίας εικοσαετίας. 

Ταυτόχρονα, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των θυγατρικών των ΠΕ, κατά τη 

διάρκεια της ίδιας περιόδου υπερδεκαπλασιάστηκαν, οι πωλήσεις τους σχεδόν 

οκταπλασιάστηκαν, ενώ η συνολική τους απασχόληση σχεδόν τριπλασιάστηκε.

Από την άλλη πλευρά, πολύ πιο αποκαλυπτική της σχετικής σημασίας των ΑΞΕ 

είναι η σύγκριση τους με άλλες παραμέτρους της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι, σε 

όλη τη διάρκεια της περιόδου οι ΑΞΕ αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα από το ΑΕΠ και τον 

ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1990 αυξήθηκαν ταχύτερα και από το διεθνές εμπόριο. Η εξαιρετικά σημαντική 

επέκταση της σημασίας των ΑΞΕ κατά την τελευταία δεκαετία προκύπτει επίσης από 

το γεγονός ότι ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου 1982-1990 ο λόγος των πωλήσεων 

των ξένων θυγατρικών προς το ΑΕΠ δεν αυξήθηκε σημαντικά (από 25,3% το 1982 

αυξήθηκε σε 26,2% το 1990), εντός δέκα περίπου ετών υπερδιπλασιάστηκε, 

φθάνοντας το 54,9% το 2002.

Τέλος, εντυπωσιακός είναι και ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των ΠΕ. 

Συγκεκριμένα ο Dunning (1993) αναφέρει ότι το 1988 εκτιμούνταν ότι υπήρχαν 

17.500-20.000 ΠΕ, αριθμός ο οποίος το 2002 (Πίνακας 4.3) είχε υπερτριπλασιαστεί 

φθάνοντας τις 63.834 ΠΕ.
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Πίνακας 4.1: Επιλεγμένοι δείκτες ΑΞΕ και διεθνούς παραγωγής (1982-2002)

Αξία σε τρέχουσες τιμές (δις δολάρια) Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%)

1982 1990 2002 1986- 1991- 1996- 1999 2000 2001 2002

1990 1995 2000

Εισροές ΑΞΕ 59 209 651 23,1 21,1 402 57,3 29,1 -40,9 -21,0

Εκροές ΑΞΕ 28 242 647 25,7 16,5 35,7 60,5 92 -40,8 -9,0

Αποθέματα εισερχόμενων ΑΞΕ 802 1.954 7.123 14,7 9,3 172 19,4 18,9 72 7,8

Αποθέματα εξερχόμενων ΑΞΕ 595 1.763 6.866 18,0 10,6 16,8 182 19,8 52 8,7

Διεθνείς Ε&Σ 151 370 25,9 24,0 51,5 44,1 492 -48,1 -37,7

Πωλήσεις ξένων θυγατρικών 2.737 5.675 17.685 16,0 10,1 10,9 13,3 19,6 92 7,4

Ακαθάριστο προϊόν ξένων

θυγατρικών 640 1.458 3.437 17,3 6,7 7,9 12,8 162 14,7 6,7

Συν. περιουσιακά στοιχεία ξένων 

θυγατρικών 2.091 5.899 26.543 18,8 13,9 192 20,7 27,4 42 82
Εξαγωγές ξένων θυγατρικών 722 1.197 2.613 13,5 7,6 9,6 3,3 11,4 -32 42

Απασχόληση ξένων θυγατρικών 19.375 24.262 53.094 5,5 2,9 142 15,4 162 -12 5,7

ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) 10.805 21.672 32227 10,8 5,6 1,3 3,5 2,6 -02 3,4

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 

κεφαλαίου 2.286 4.819 6.422 13,4 4,2 ι,ο 3,5 2,8 -3,9 12

Εισπράξεις αμοιβών για δικαιώματα 

χρήσης 9 30 72 212 14,3 62 5,7 82 -3,1

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 2.053 4.300 7.838 15,6 5,4 3,4 3,3 11,4 -32 42

Πηγή: UNCTAD (2003)

4.2 Οι Χώρες Προέλευσης των ΑΞΕ

Οι αναπτυγμένες χώρες εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή των 

παγκόσμιων ΑΞΕ (Πίνακας 4.2). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαπενταετίας, η συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών αυξήθηκε σημαντικά, από 

το 2,8% των παγκόσμιων αποθεμάτων εξερχόμενων ΑΞΕ το 1988, στο 11,8% το 

2000.

Το πλέον εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα, 

όσον αφορά την προέλευση των ΑΞΕ είναι η μείωση της συμμετοχής των
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προερχόμενων από τις ΗΠΑ ΠΕ, οι οποίες το 1967 κατείχαν περισσότερο από το 50% 

των συνολικών αποθεμάτων ΑΞΕ. Το 2000 το αντίστοιχο ποσοστό είχε διαμορφωθεί 

στο 21%. Η δραματική αυτή μείωση του ποσοστού των ΗΠΑ, σε μεγάλο βαθμό 

οφείλεται στην ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών και σε κάποιο βαθμό της 

Ιαπωνίας, άλλα, όπως ήδη αναφέρθηκε, και στην αύξηση της συμμετοχής των 

αναπτυσσόμενων χωρών. Το 1967 η συμμετοχή των επτά σημαντικότερων 

ευρωπαϊκών χωρών και της Ιαπωνίας ήταν περίπου 39%, ενώ το 2000 είχε ανέλθει 

στο 48%. Ωστόσο η σχετική μείωση της συμμετοχής της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας δεκαετίας, συνέβαλε στην ανάδειξη της ΕΕ ως της σημαντικότερης 

ευρύτερης περιοχής προέλευσης ΑΞΕ, με το 51,7% των συνολικών παγκόσμιων 

αποθεμάτων ΑΞΕ να προέρχονται από την ΕΕ, ποσοστό που ανέρχεται στο 56,7% αν 

συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες χώρες της δυτικής Ευρώπης.

Πίνακας 4.2: Αποθέματα εξερχόμενων ΑΞΕ κατά χώρα/ ευρύτερη περιοχή 

προέλευσης (δις δολάρια ΗΠΑ)

1967 1973 1980 1990 2000

Αξία % */.ΑΕΠ Αξία % % ΑΕΠ Αξία % %ΑΕΠ Αξία % */.ΑΕΠ Αξία % %ΑΕΠ

Αναπτυγμένες

χώρες 109,3 97,3 4,8 205,0 97,1 5,1 505,2 96,9 6,2 1,645,5 95,6 9,5 5.348,6 87,9 20,7

ΗΠΑ 56,6 50,4 7,1 101,3 48,0 7,7 215,4 41,3 7,8 430,5 25,0 7,5 1.293,4 21,3 13,2

Αγγλία 15,8 14,1 14,5 15,8 7,5 9,1 80,4 15,4 15,0 229,3 13,3 23,2 902,1 14,8 63,2

Ιαπωνία 1,5 1,3 0,9 103 4,9 2,5 19,6 3,8 1,8 201,4 11,7 6,6 278,4 4,6 5,8

Γερμανία 3,0 2,7 1,6 11,9 5,6 3,4 43,1 8,3 4,6 148,5 8,6 8,8 470,6 7,7 25,2

Ελβετία 2,5 2,2 10,0 7,1 3,4 16,2 21,5 4,1 20,0 66,1 3,8 28,9 227,7 3,7 95,1

Ολλανδία 11,0 9,8 33,1 15,8 7,5 25,8 42,1 8,1 23,7 106,9 6,2 36,3 309,5 5,1 83,8

Καναδάς 3,7 3,3 5,3 7,8 3,7 6,1 23,8 4,6 8,9 84,8 4,9 14,7 227,0 3,7 32,4

Γαλλία 6,0 5,3 7,0 8,8 4,2 3,8 24,3 4,7 3,6 120,2 7,0 9,9 432,7 7,1 33,4

Ιταλία 2,1 1,9 2,8 3,2 1,5 2,4 7,3 1,4 1,6 57,3 3,3 5,2 180,3 3,0 16,8

Σουηδία 1,7 1,5 5,7 3,0 1,4 6,1 3,6 0,7 2,8 50,7 2,9 21,3 123,1 2,0 53,8

Λ. αναπτυγμ. 

χώρες 5,4 4,8 0,8 20,0 9,5 1,7

Αυστρία 0,5 0,1 0,7 4,3 0,2 2,6 24,8 0,4 13,2

Βέλγιο/ Λουξεμβούργο 6,0 1,2 40,6 2,4 381,7 6,3

Δανία 2,1 0,4 3,0 7,3 0,4 5,5 64,0 1,1 39,4
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Φινλανδία 0,7 0,1 1,4 11,2 0,7 8,2 52,1 0,9 43,0

Γιβραλτάρ ο,ο ο,ο ο,ο ο,ο 0,0 ο,ο 0,0 0,0 0,0

Ελλάδα 2,9 0,6 6,0 2,9 0,2 3,5 5,7 0,1 5,1

Ισλανδία 0,1 ο,ο 1,7 0,1 0,0 1,2 0,7 ο,ο 7,7

Ιρλανδία 2,7 0,2 5,8 18,5 0,3 19,4

Μάλτα 0,2 ο,ο 6,0

Νορβηγία 0,6 0,1 0,9 10,9 0,6 9,4 44,2 0,7 27,3

Πορτογαλία 0,5 0,1 1,7 0,9 0,1 1,3 17,8 0,3 16,7

Ισπανία 1,9 0,4 0,9 15,7 0,9 3,0 165,9 2,7 29,6

Ν. Αφρική 5,7 1,1 7,1 15,0 0,9 13,4 32,3 0,5 25,7

Ισραήλ 0,2 0,0 0,8 1,2 0,1 2,2 9,4 0,2 8,5

Αυστραλία 2,3 0,4 1,4 30,5 1,8 9,8 81,0 1,3 20,9

Ν. Ζηλανδία 0,5 0,1 2,3 6,4 0,4 14,7 5,5 0,1 10,8

Αναπτυσσόμ.

χώρες 3,0 2,7 0,6 6,1 2,9 0,6 16,3 3,1 1,0 75,6 4,4 2,4 720,9 11,8 11,4

Σύνολο 112,3 100,0 4,0 211,1 100,0 4,2 521,5 100,0 5,4 1.721,5 100,0 8,3 6.086,4 100,0 18,5

Πηγή: Dunning (1993) για τα έτη 1967 - 1973 και UNCTAD FD1 database για τα έτη 1980 -2000

Πίνακας 43: Αριθμός μητρικών και θυγατρικών κατά χώρα ή/ και ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή (2002)

Χώρα/ ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Μητρικές Θυγατρικές

Αρ. Επιχειρ. % Αρ. Επιχειρ. %

Αναπτυγμένες Χώρες 49.048 76,8 105.830 12,22

Δυτική Ευρώπη 39.715 62,2 79.546 9,18

ΕΕ 34.291 53,7 67.591 7,80

Αυστρία 935 1,4 2.607 0,3

Βέλγιο/ Λουξεμβούργο 988 1,5 1.504 ο,ι

Δανία 9.356 14,6 2.305 οα
Φινλανδία 900 1,4 2.030 0 2
Γαλλία 1.922 3,0 9.473 1,0

Γερμανία 8.522 13,3 13.826 1,6

1 Μεταξύ των δύο πηγών υπάρχουν ορισμένες μικρές διαφοροποιήσεις, οι οποίες, ωστόσο, δεν 
αλλοιώνουν τη συνολική εικόνα. Εκτός από τη χρήση διαφορετικών πηγών, για κάποιο λόγο ο Dunning 
(1993) περιλαμβάνει στις αναπτυγμένες χώρες και έναν αριθμό αφρικάνικων χωρών, κάτι που μάλλον 
αλλοιώνει περισσότερο την εικόνα των εισροών ΑΞΕ.
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Ελλάδα 155 01 697 0,0

Ιρλανδία 39 0,0 1.225 0,1

Ιταλία 1.017 1,5 1.843 01
Ολλανδία 1.608 2,5 3.132 01
Πορτογαλία 600 0,9 3.000 0,3

Ισπανία 857 1,3 7.465 0,8

Σουηδία 4.260 6,6 4.656 0,5

Μ. Βρετανία 3.132 4,9 13.828 1,6

Λ. Δυτική Ευρώπη 5.424 8,5 11.955 1,3

Γιβραλτάρ 21 0,0

Ισλανδία 18 ο,ο 55 0,0

Μάλτα 1.000 0,1

Νορβηγία 900 1,4 5.105 0,5

Ελβετία 4.506 7,0 5.774 0,6

Β. Αμερική 4.674 7,3 19.437 2,2

Καναδάς 1.439 2,2 3.725 0,4

ΗΠΑ 3.235 5,0 15.712 1,8

Λ. Αναπτυγμένες Χώρες 4.659 71 6.847 0,7

Αυστραλία 682 ι,ο 2.352 01
Ισραήλ 0,0 30 0,0

Ιαπωνία 3.760 5,8 3.359 0,3

Ν. Ζηλανδία 217 0,3 1.106 0,1

Αναπτυσσόμενες Χώρες 14.786 23,1 760283 87,7

Αφρική 1.202 1,8 7.049 0,8

Ν. Αφρική 941 1,4 2.044 01
Τυνησία 142 01 2.503 01
Νιγηρία 48 ο,ι 66 0,0

Λ. Χώρες Αφρικής 71 0,1 2.436 01
Λατινική Αμερική και Καραϊβική 2.022 3,1 45.383 51

Βραζιλία 1.225 1,9 8.050 0,9

Χιλή 478 0,7 3.173 0,3

Κολομβία 302 0,4 2.220 0,2

Μεξικό 25.708 2,9

Αργεντινή 1.123 ο,ι

Περού 10 0,0 1.183 ο,ι

Λ. Χώρες Λ. Αμερικής & Καράφικής 7 0,01 3.926 0,4
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Ασία 10.712 16,7 465.179 53,7

Νότια, Ανατολική & Νοτιοανατολική Ασία 9.934 15,5 445.272 51,4

Κίνα 350 0,5 363.885 42,0

Χονγκ-Κονγκ 348 0,5 9.132 ι,ο

Ινδία 187 οα 1.416 0,1

Ινδονησία 313 0,4 2.241 0,2

Μαλαισία 15.567 1,8

Πακιστάν 59 0,0 582 ο,ο

Φιλιππίνες 14.802 1,7

Ν. Κορέα 7.460 11,6 12.909 1,4

Σιγκαπούρη 14.052 1,6

Ταϊβάν 606 0,9 2.841 0,3

Ταϊλάνδη 2.721 0,3

Βιετνάμ 1.544 0,1

Λ. Χώρες Νότιας, Ανατολ. & ΝΑ Ασίας 611 0,9 3.580 0,4

Δυτική Ασία 751 1,1 11.672 1,3

Κύπρος 3.185 0,3

Ομάν 92 0,1 351 0,0

Σ. Αραβία 1.461 0,1

Τουρκία 653 ι,ο 6.311 0,7

Λ. Χώρες Δυτικής Ασίας 6 0,0 364 ο,ο

Κεντρική Ασία 7.687 0,8

Αρμενία 1.604 ο,ι

Καζακστάν 1.865 οα
Κυργιζία 4.004 0,4

Λ. Χώρες Κεντρικής Ασίας 214 ο,ο

Ν. Ειρηνικού 27 0,0 548 0,0

ΧΚΑΕ 850 1,3 242.672 28,0

Αλβανία 2.422 οα
Λευκορωσία 393 0,0

Βοσνία Ερζεγοβίνη 16 0,0

Βουλγαρία 26 0,0 7.153 0,8

Κροατία 70 ο,ι 353 0,0

Τσεχία 660 ι,ο 71.385 8,2

Εσθονία 3.066 0,3

Ουγγαρία 26.645 3,0
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Λετονία 210 ο,ο

Λιθουανία 16 0,0 1.893 0,2

Πολωνία 58 0,0 14.469 1,6

Μολδαβία 2.402 0,2

Ρουμανία 20 0,0 89.911 10,3

Ρωσία 7.793 0,9

Σερβία & Μαυροβούνιο 22 ο,ο

Σλοβακία 5.560 0,6

Σλοβενία 1.617 ο,ι

ΠΓΔΜ 7.362 0,8

Ουκρανία 7.362 0,8

Σύνολο 63.834 100,0 866.113 100,0

Πηγή: UNCTAD (2003)

Αντίστοιχα, στη δυτική Ευρώπη έχει την έδρα της και η πλειοψηφία των ΠΕ 

(62,2%) ενώ και πάλι η ΕΕ έχει τον πρώτο λόγο αποτελώντας την έδρα του 53,7% των 

ΠΕ (Πίνακας 4.3). Από την άλλη πλευρά, το σχετικά μικρό ποσοστό των ΗΠΑ στο 

συνολικό αριθμό των ΠΕ υποδεικνύει το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος των αμερικανικών 

ΠΕ.

Όσον αφορά τις επιδόσεις των μεμονωμένων χωρών, η Μ. Βρετανία, που κατέχει 

τη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης εξερχόμενων ΑΞΕ επιδεικνύει 

αξιοσημείωτη σταθερότητα, καθώς στη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου που 

εξετάζεται η συμμετοχή της κυμαίνεται μεταξύ 14% - 15%. Δεν φαίνεται να ισχύει το 

ίδιο και για τις χώρες που ακολουθούν τη σχετική κατάταξη. Έτσι η Ιαπωνία από την 

τρίτη θέση που βρισκόταν το 1988 με περίπου 10% των συνολικών αποθεμάτων 

εξερχόμενων ΑΞΕ, το 2000 βρέθηκε στην έκτη θέση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είχε 

υποδιπλασιαστεί. Η σημαντική αυτή μείωση φαίνεται να είναι άμεσο αποτέλεσμα της 

κρίσης στην οποία βρίσκεται η ιαπωνική οικονομία, ολόκληρη σχεδόν τη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας. Παρότι η περίπτωση της Ιαπωνίας δεν είναι μοναδική, καθώς 

υπήρξαν ανακατατάξεις και στις άλλες θέσεις, προκαλεί εντύπωση για δύο κυρίως 

λόγους: ο πρώτος είναι προφανής και έχει να κάνει με το γεγονός ότι γύρω στα τέλη 

της δεκαετίας του 1980 η Ιαπωνία προέβαλε ως το ανερχόμενο αντίπαλο δέος

42



Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Πλαίσια της Διεθνούς και Ελληνικής Πραγματικότητας.

απέναντι στις έως τότε κυρίαρχες ΗΠΑ και Μ. Βρετανία, ενώ ο δεύτερος αφορά μία 

έμμεση επιβεβαίωση του γεγονότος ότι οι ΠΕ δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται εξ' 

ολοκλήρου έξω από τα πλαίσια που θέτει η μητρική τους οικονομία.

Από την άλλη πλευρά, πολύ μεγάλες ανατροπές στις χώρες προέλευσης ΑΞΕ 

έχουν παρατηρηθεί μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών. Μάλιστα, η αύξηση της 

συνολικής συμμετοχής τους κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες (Πίνακας 4.2), σε 

μεγάλο βαθμό αποκρύπτει τις σημαντικές ανακατατάξεις που πραγματοποιήθηκαν στο 

εσωτερικό της πολύ ευρείας και εξαιρετικά ετερογενούς αυτής ομάδας.

Ο Πίνακας 4.4 περιγράφει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις αξιοσημείωτες αυτές 

μεταβολές. Οπωσδήποτε, η σημαντικότερη εξέλιξη της περιόδου ήταν η εκρηκτική 

αύξηση στις οικονομίες της ΝΑ Ασίας, η οποία ξεκίνησε από τις επονομαζόμενες 

«τίγρεις του Ειρηνικού» (Ν. Κορέα, Ταϊβάν, Χονγκ-Κονγκ και Σιγκαπούρη) για να 

επεκταθεί και σε έναν αριθμό άλλων χωρών (η δεύτερη γενιά των τίγρεων 

περιελάμβανε τις Μαλαισία, Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες), με την τεράστιων διαστάσεων 

Κίνα να παίζει πλέον τον πρωτεύοντα ρόλο στην περιοχή. Έτσι, η Ασιατική ήπειρος 

από το 38% των συνολικών αποθεμάτων εξερχόμενών ΑΞΕ των αναπτυσσόμενων 

χωρών, που το 1980 ισοδυναμούσε με μόλις 1,2% των παγκόσμιων αποθεμάτων, 

έφτασε το 2000 να αποτελεί την περιοχή προέλευσης του 80% των αναπτυσσόμενων 

χωρών, ή αλλιώς του 9,6% των παγκόσμιων αποθεμάτων εξερχόμενων ΑΞΕ.

Σχεδόν το σύνολο αυτού του μεγέθους προέρχεται από τις χώρες της ΝΑ Ασίας, 

και κυρίως την Κίνα (στην οποία ανήκει πλέον και το Χονγκ-Κονγκ) να κυριαρχεί 

ξεκάθαρα (με 54,3% των εκροών των αναπτυσσόμενων χωρών ή 6,4% των συνολικών 

παγκόσμιων). Το ποσοστό αυτό την τοποθετεί στην 6η θέση της παγκόσμιας 

κατάταξης, ξεπερνώντας την Ιαπωνία, η οποία πλέον καταλαμβάνει την 7η θέση.

Αν και ως απόλυτα μεγέθη οι παραπάνω κατατάξεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, είναι προφανές ότι όσον αφορά την επίπτωση των εξερχόμενων ΑΞΕ στις 

οικονομίες προέλευσής τους, τα μεγέθη αυτά πρέπει να σταθμιστούν με το μέγεθος 

των οικονομιών. Ένας ικανοποιητικός δείκτης είναι ο λόγος των αποθεμάτων 

εξερχόμενων ΑΞΕ προς το ΑΕΠ των χωρών όπως φαίνεται και στους δύο σχετικούς
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πίνακες (Πίνακας 4.2 για τις αναπτυγμένες και Πίνακας 4.4 για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες).

Εξαιρώντας το Χονγκ-Κονγκ, που πλέον αποτελεί έδρα πολλών κινέζικων ΠΕ, και 

σε κάθε περίπτωση αποτελεί μία ιδιάζουσα περίπτωση χώρας (όπως άλλωστε και η 

Σιγκαπούρη), οι μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν τους υψηλότερους λόγους. 

Οι παραδοσιακές χώρες εξαγωγής ΑΞΕ (Ελβετία, Ολλανδία και Σουηδία, αλλά και οι 

υπόλοιπες Σκανδιναβικές χώρες) ξεχωρίζουν (Πίνακας 4.2), ενώ σε μόλις μία 

δεκαετία ξένης επενδυτικής δραστηριότητας το ποσοστό της Ελλάδας ανέρχεται σε 

5%. Όπως είναι αναμενόμενο, οι μεγάλες χώρες (όπως οι ΗΠΑ, αλλά και η Κίνα και η 

Ινδία από τις αναπτυσσόμενες χώρες) εμφανίζουν πολύ χαμηλότερους λόγους, ενώ 

εντύπωση προκαλεί το ιδιαίτερα χαμηλό μέγεθος της Ιαπωνίας, που είναι οριακά 

μεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η Μ. 

Βρετανία, η οποία, αν και σχετικά μεγάλη χώρα, παρουσιάζει πολύ υψηλό λόγο (το 

2000 ήταν ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών), κάτι 

που επιβεβαιώνει την παραδοσιακά ιδιαίτερη σημασία των ΑΞΕ στην Βρετανική 

οικονομία.

Βέβαια σε κάθε περίπτωση, κάτι που αφορά και το μέγεθος των εξερχόμενων ΑΞΕ 

κατά κεφαλήν, αλλά και τους λόγους ΑΞΕ προς εισαγωγές και ΑΞΕ προς εξαγωγές 

(Πίνακας 4.5) το πιο προφανές εύρημα όλης της ανάλυσης που προηγήθηκε είναι ότι 

παρά τις οποιεσδήποτε βραχυχρόνιες αυξομειώσεις, η μακροχρόνια τάση των 

εξερχόμενων ΑΞΕ υπήρξε σε όλη τη διάρκεια της πρόσφατης περιόδου έντονα θετική, 

ενώ επιπλέον, φαίνεται ότι οι ΑΞΕ αποτελούν πλέον μία στρατηγική επιλογή 

ανάπτυξης που δεν περιορίζεται στα πολύ μεγάλα ή παραδοσιακά βιομηχανικά κράτη 

(τα οποία βέβαια εξακολουθούν να δημιουργούν τη συντριπτική πλειοψηφία των 

ΑΞΕ), αλλά που με τη σταδιακή μεταβολή της φύσης των ΑΞΕ γίνεται διαθέσιμη και 

στις επιχειρήσεις μικρότερων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.

2 Από την ανάλυση αυτή εξαιρούνται οι πολύ μικρές αναπτυσσόμενες χώρες που λειτουργούν ως 
φορολογικοί παράδεισοι (όπως οι Νήσοι Καϋμάν, οι Βερμούδες ή η Λιβερία) οι οποίες εμφανίζουν 
αποθέματα ΑΞΕ πολλαπλάσια του ΑΕΠ τους. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (πιθανόν σε όλες τις 
περιπτώσεις) η σχέση ΠΕ - χώρας περιορίζεται στην ετήσια πληρωμή κάποιου συμβολικού φόρου. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Λιβερίας, η οποία ήδη το 2000 είχε εμπλακεί σε 
καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο.
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Πίνακας 4.4: Αποθέματα εξερχόμενων ΑΞΕ από αναπτυσσόμενες χώρες κατά

χώρα/ ευρύτερη περιοχή προέλευσης (δις δολάρια ΗΠΑ)

1980 1990 2000

Αξία % %ΑΕΠ Αξία % %ΑΕΠ Αξία % %ΑΕΠ

Αναπτυσσόμενες Χώρες 16,3 100,0 1,0 75,6 100,0 2,4 720,9 100,0 11,4

Αμερική 9,0 54,9 ία 19,4 25,6 1,8 120,9 16,8 5,4

Νότια Αμερική 7,0 42,7 1,5 11,6 153 1,5 62,3 8,6 5,0

Αργεντινή 6,0 36,7 7,8 6,1 8,1 4,3 20,9 2,9 73

Βραζιλία 0,7 4,0 03 2,4 33 0,5 13,3 1,8 2,2

Χιλή 0,0 0,3 ο a ο a 03 0,6 18,3 23 25,9

Κολομβία ο,ι 0,8 0,4 0,4 03 1,0 3,0 0,4 3,7

Βενεζουέλα 0,0 0,1 0,0 23 3,0 4,6 5,8 0,8 4,8

Λοιπή Αμερική 2,0 12,2 0,8 7,8 10,4 2,6 58,6 8,1 63

Βερμούδες 0,7 4,5 1183 1,6 2,0 97,3 14,9 2,1 600,4

Νήσοι Καϋμάν 0,0 0,0 5,6 0,7 0,9 140,3 16,2 23 1.560,5

Μεξικό ο,ι 0,8 0,1 0,6 0,8 03 83 1,1 1,4

Παναμάς 0,8 5,0 213 43 53 78,8 4,0 0,6 40,5

United States Virgin 

Islands 15,8 23

Αφρική 1.2 7.1 0,5 83 10,8 2,9 14,9 2,1 3,9

Λιβερία 0.0 0.3 43 0,5 0,6 36,0 13 03 172,5

Νιγηρία 0.0 0.1 0,0 2,6 3,4 9,1 4,4 0,6 10,6

Ασία 6.2 37.9 0,9 47,7 63,1 2,7 582,7 80,8 15,2

Δυτική Ασία 1.4 8.9 0,7 6,5 83 3,4 10,2 1,4 1,6

Μπαχρέιν 0.6 3.7 193 0,7 ι,ο 17,0 1,7 03 21,8

Ιράν 13 03 13

Κουβέιτ 0.6 3.5 2,0 3,7 4,8 19,9 1,4 03 3,8

Σ. Αραβία 0.2 1.5 ο a 1,9 23 1,8 2,1 03 13

Τουρκία 2,5 03 13

Κεντρική Ασία 0,6 0,1 2,1

Λοιπή Ασία 4.7 29.1 1,1 41,3 54,6 2,6 572,0 793 183

Κίνα 2,5 33 0,7 25,8 3,6 2,4

Χονγκ-Κονγκ 0.1 0.9 03 11,9 15,8 15,9 365,8 50,7 224,9

Ταϊβάν 0.1 0.6 ο a 12,9 17,0 8,0 493 6,8 15,9

Ινδία 0.2 1.4 0,1 0,3 0,4 0,1 13 03 0,3

Ινδονησία ο,ι ο,ι ο,ι 2,3 03 13

45



Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Πλαίσια της Διεθνούς και Ελληνικής Πραγματικότητας.

Ν. Κορέα 0.1 0.8 οα 2,3 3,0 0,9 50,6 7,0 11,1

Μαλαισία 0.2 1.2 0,8 2,7 3,5 6,1 18,7 2,6 20,8

Φιλιππίνες 0.2 1.0 0,5 οα 0,2 03 2,0 03 2,6

Σιγκαπούρη 3.7 22.8 31,7 7,8 10,3 213 53,0 7,4 57,5

Ταϊλάνδη 0.0 0.1 0,0 0,4 0,5 0,5 2,4 03 2,0

Ευρώπη 1.6 οα 3,5

ΧΚΑΕ 0,4 0,5 0,3 16,9 23 2,6

Ουγγαρία οα 03 0,6 2,1 03 4,5

Ρωσία 11,8 1,6 4,7

Πηγή: UNCTAD FDI database

Πίνακας 4.5: Συμπληρωματικοί δείκτες αποθεμάτων εξερχόμενων ΑΞΕ

ΑΞΕ Κατά Κεφαλήν (Δολάρια 

ΗΠΑ)

ΑΞΕ ως % Εισαγωγών ΑΞΕ ως % Εξαγωγών

1980 1990 2001 1980 1990 2001 1980 1990 2001

Σύνολο 227,7 393,2 1.074,5 29,5 51,7 100,5 30,2 52,9 103,8

Αναπτυγμένες

Χώρες 644,3 1.926,2 5.950,8 35,6 63,0 132,8 39,2 66,1 143,3

Καναδάς 970,1 3.062,6 7.882,9 38,0 68,8 107,3 35,1 66,5 94,1

ΗΠΑ 934,8 1.689,8 4.832,3 83,8 83,3 117,1 95,5 109,4 189,1

Αυστρία 70,2 552,9 3256,9 2,2 8,7 37,4 3,0 10,4 39,5

Βέλγιο/

Λουξεμβούργο 8,4 33,8 9,3 34,4

Δανία 403,1 1.428,4 12.010,4 10,7 22,8 143,6 12,3 20,9 135,3

Φινλανδία 154,2 2251,6 10.824,9 4,7 41,6 184,2 5,2 42,3 131,2

Γαλλία 450,6 2.118,2 8.670,3 18,0 51,3 176,2 20,9 55,5 176,2

Γ ερμανία 550,9 1.869,0 6265,7 22,9 42,9 105,7 22,4 36,2 90,1

Γ ιβραλτάρ

Ελλάδα 303,1 290,1 483,5 27,7 14,9 19,0 56,7 36,4 56,2

Ισλανδία 260,6 294,2 3277,0 6,0 4,5 40,1 6,5 4,7 47,8

Ιρλανδία 778,6 6221,7 13,2 47,6 11,5 29,1

Ιταλία 129,7 1.009,6 3.171,6 73 31,5 76,7 9,4 33,6 75,0

Μάλτα 563,1 8,5 11,5

Ολλανδία 2.976,4 7.149,7 20.617,2 47,6 84,5 168,9 49,6 81,1 152,0

Νορβηγία 137,4 2.566,2 9.530,0 3,3 40,0 138,9 3,0 32,0 72,9

Πορτογαλία 52,4 90,9 2.479,8 5,5 3,6 65,6 11,0 5,5 104,1
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Ισπανία 51,4 398,2 4.658,1 5,7 17,9 121,1 9,3 28,2 161,5

Σουηδία 429,8 5.926,0 13.881,0 10,7 93,5 195,7 11,6 88,1 163,2

Ελβετία 3.400,8 9.670,2 32.9762 59,1 94,8 306,8 72,5 103,6 302,9

Μ. Βρετανία 1.427,9 3.983,5 15.835,1 69,6 102,2 293,7 73,0 123,8 352,7

Ν. Αφρική 196,9 413,1 662,2 29,0 81,7 102,1 22,4 63,8 99,0

Ισραήλ 47,4 259,0 1386,0 1,8 7,0 33,5 3,2 10,1 33,7

Ιαπωνία 167,9 1.630,6 2356,9 13,9 85,6 86,0 15,0 70,0 74,4

Αυστραλία 155,1 1.806,4 4351,2 10,1 72,7 137,8 10,3 76,7 138,9

Ν. Ζηλανδία 169,8 1.904,0 1.742,9 9,7 67,3 49,7 9,8 68,1 48,4

Αναπτυσσόμενες

Χώρες 11,0 22,4 168,2 4,7 10,8 40,5 3,7 10,2 38,5

Αμερική 29,2 50,7 262,2 8,6 16,9 25,3 9,6 14,2 27,4

Ν. Αμερική 30,0 40,8 183,3 11,0 21,4 43,3 11,2 13,9 40,6

Αργεντινή 213,5 187,7 553,1 56,9 149,8 102,1 74,8 49,4 77,8

Βραζιλία 5,4 16,2 64,0 2,6 10,6 18,9 3,2 7,6 19,0

Χιλή 3,8 13,6 1.433,9 0,7 2,3 128,1 0,9 2,1 126,6

Κολομβία 4,8 11,5 71,2 2,9 7,2 23,7 3,5 5,9 24,9

Βενεζουέλα 1,5 114,8 247,6 03 30,5 33,8 ο,ι 12,8 22,5

Λ. Αμερική 26,6 79,4 442,6 4,9 12,6 13,1 6,4 14,6 15,8

Βερμούδες

13284,4 26299,7 191.492,0 212,2 260,5 1.571,7 1.964,9 2.583,3

33.703,

6

Νήσοι Καΰμάν 292,2 26369,8 482.073,0

Μεξικό 2,0 6,9 119,5 0,6 1,3 6,9 0,8 1,4 7,6

Παναμάς 5,1

US Virgin

Islands 135.019,0

Αφρική 5,2 24,2 26,0 2,0 11,7 16,1 1,5 12,0 15,5

Λιβερία 25,6 211,3 510,3 9,0 215,7 329,8 8,0 113,3 257,9

Νιγηρία 0,1 30,1 38,1 0,1 46,0 40,8 0,0 19,0 22,0

Ασία 6,5 18,0 179,8 3,3 9,3 47,2 2,3 9,0 43,1

Δ. Ασία 99,4 161,0 58,2 2,8 11,8 6,8 0,9 7,4 5,2

Μπαχρέιν 1.730,0 1.468,3 3.001,3 173 19,4 45,9 16,7 19,1 35,3

Ιράν 24,3 10,1 6,5

Κουβέιτ 413,3 1.709,0 888,2 8,7 923 23,9 2,9 52,0 10,8

Σ. Αραβία 24,9 121,6 82,8 0,8 7,8 5,6 0,2 4,2 2,3

Τουρκία 44,5 7,1 10,8
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Κεντρική Ασία 21,4 7,4 5,8

Λ. Ασία 5,0 15,8 189,1 3,5 9,1 53,8 4,2 9,3 50,7

Κίνα 2,2 21,8 4,7 11,3 4,0 10,4

Χονγκ-Κονγκ 29,4 2.089,6 53.842,5 0,7 14,5 186,4 0,7 14,5 197,4

Ταϊβάν 5,5 635,6 2.444,6 0,5 23,5 51,0 0,5 19,2 44,6

Ινδία 0,3 0,3 2,0 1,6 1,2 4,2 2,7 1,6 4,7

Ινδονησία 0,4 11,5 0,4 6,7 0,3 4,4

Ν. Κορέα 3,3 53,7 867,4 0,6 3,3 28,9 0,7 3,5 27,1

Μαλαισία 14,3 149,7 837,5 1,8 9,1 25,7 1,5 9,1 21,5

Φιλιππίνες 3,6 2,5 27,6 2,1 1,2 6,8 3,0 1,9 6,6

Σιγκαπούρη 1.540,0 2.588,6 15391,0 15,5 12,8 54,5 19,2 14,8 51,9

Ταϊλάνδη 0,3 7,4 41,0 0,1 1,2 4,2 0,2 1,8 4,0

Ευρώπη 140,8 7,7 11,1

ΧΚΑΕ 5,0 70,9 1,3 8,5 1,2 8,2

Ουγγαρία 19,0 441,4 2,3 13,0 2,1 14,3

Ρωσία 99,6 24,4 14,0

Πηγή: UNCTAD FDI database

43 Οι Χώρες Προορισμού των ΑΞΕ

Οι αναπτυγμένες χώρες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο και ως προορισμοί ΑΞΕ, αν 

και, όπως είναι αναμενόμενο, η διασπορά εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ ολόκληρη σχεδόν τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου η 

συμμετοχή των αναπτυγμένων χωρών αυξάνονταν, στην υπό εξέταση περίοδο (1967 - 

2000) η αύξηση των ποσοστών των ΗΠΑ και της Ευρώπης φαίνεται ότι προήλθε 

κυρίως από ανακατανομή των μεριδίων εντός των αναπτυγμένων χωρών, καθώς τα 

ποσοστά των αναπτυσσόμενων διατηρήθηκαν σχετικά σταθερά.

Πίνακας 4.6: Αποθέματα εισερχόμενων ΑΞΕ κατά χώρα/ ευρύτερη περιοχή

προορισμού (δις δολάρια ΗΠΑ)

1967 1973 1980 1990 2000

Αξία % %ΑΕΠ Αξία % %ΑΕΠ Αξία % %ΑΕΠ Αξία % %Α£Π Αξία % %ΑΕΠ

Σύνολο 105,5 100,0 3,8 208,4 100,0 4,1 635,5 100,0 6,1 1.871,6 100,0 8,7 6.258,3 100,0 18,8

48



Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Πλαίσια της Διεθνούς και Ελληνικής Πραγματικότητας.

Αναπτυγμένες

Χώρες 73,2 69,4 3,2 153,7 73,8 3,8 406,2 63,9 5,0 1.392,2 74,4 7,9 4.167,7 66,6 15,6

Δ. Ευρώπη 31,4 29,8 4,2 73,8 35,4 5,6 232,1 36,5 6,2 780,8 41,7 10,3 2.498,2 39,9 25,8

Μ. Βρετανία 7,9 7,5 7,2 24,1 11,6 13,9 63,0 9,9 11,8 203,9 10,9 20,6 435,4 7,0 30,5

Γερμανία 3,6 3,4 1,9 13,1 6,3 3,8 36,6 5,8 3,9 119,6 6,4 7,1 449,1 7,2 24,1

Ελβετία 2,1 2,0 8,4 4,3 2,1 9,8 8,5 1,3 7,9 34,2 1,8 15,0 81,9 1,3 34,2

Αυστρία 3,2 0,5 4,0 9,9 0,5 6,1 30,4 0,5 16,1

Βέλγιο/

Λουξεμβούργο 7,3 1,1 58,4 3,1 431,1 6,9

Δανία 4,2 0,7 6,1 9,2 0,5 6,9 64,4 1,0 39,6

Φινλανδία 0,5 0,1 1,0 5,1 0,3 3,8 24,3 0,4 20,0

Γαλλία 56,1 8,8 8,2 100,0 5,3 8,2 257,8 4,1 19,9

Ελλάδα 4,5 0,7 9,3 7,9 0,4 9,4 12,5 0,2 11,1

Ιρλανδία 1,7 0,3 7,9 3,4 0,2 7,2 65,1 1,0 68,2

Ιταλία 8,9 1,4 2,0 58,0 3,1 5,3 113,0 1.8 10,5

Μάλτα 0,2 0,0 13,8 0,5 0,0 20,1 3,0 0,0 84,7

Ολλανδία
I

19,2 3,0 10,8 68,7 3,7 23,3 243,4 3,9 65,9

Νορβηγία 6,6 1,0 10,4 12,4 0,7 10,7 30,4 0,5 18,8

Πορτογαλία 3,7 0,6 12,3 10,6 0,6 14,8 28,2 0,4 26,5

Ισπανία 5,1 0,8 2,3 65,9 3,5 12,8 144,5 2,3 25,8

Σουηδία 2,9 0,4 2,2 12,6 0,7 5,3 82,7 1,3 36,1

ΗΠΑ 9,9 9,4 1,2 20,6 9,9 1,6 83,0 13,1 3,0 394,9 21,1 6,9 1.214,3 19,4 12,4

Λοιπές 31,9 30,2 4,2 59,3 28,5 4,2

Ν. Αφρική 16,5 2,6 20,5 9,2 0,5 8,2 43,5 0,7 34,5

Ισραήλ 1,6 0,3 7,4 2,9 0,2 5,6 21,5 0,3 19,4

Αυστραλία 13,2 2,1 7,9 73,6 3,9 23,7 113,3 1,8 29,2

Ν. Ζηλανδία 2,4 0,4 10,3 7,9 0,4 18,2 25,1 0,4 49,4

Ιαπωνία 0,6 0,6 0,3 1,6 0,8 0,4 3,3 0,5 0,3 9,9 0,5 0,3 50,3 0,8 1,1

Αναπτυσσόμενες

Χώρες 32,3 30,6 6,4 54,7 26,2 5,4 229,3 36,1 9,9 476,4 25,5 12,7 1.968,7 31,5 30,6

Αφρική 5,6 5,3 9,0 10,2 4,9 8,7 17,8 2,8 5,8 41,1 2,2 11,5 98,9 1,6 22,9

Ασία 8,3 7,9 3,9 15,3 7,3 3,6 160,0 25,2 13,0 315,4 16,9 14,6 1.243,2 19,9 31,6

Λατιν. Αμερική & 

Καραΐβική 18,5 17,5 15,8 28,9 13,9 12,3 50,3 7,9 6,5 117,0 6,3 10,4 613,1 9,8 30,5

Λοιπές 0,3 0,1 0,1

Ωκεανία 1,2 0,2 22,7 2,3 0,1 29,0 3,5 0,1 37,6

Ευρώπη 0,7 ο,ο 0,7 10,0 0,2 18,7

ΧΚΑΕ 3,0 0,2 1,5 121,8 1.9 18,9

Πηγή: Dunning (1993) για τα έτη 1967,1973, και UNCTAD FDI database για τα υπόλοιπα έτη
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Όσον αφορά την κατανομή σε μεμονωμένες χώρες, κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

μεταπολεμικής περιόδου, οι ΗΠΑ ήταν ο σημαντικότερος προορισμός ΑΞΕ, αν και 

όχι τόσο ξεκάθαρα όσο στην περίπτωση των εκροών, καθώς οι εισροές στις μεγάλες 

ευρωπαϊκές χώρες ήταν ενίοτε οριακά μεγαλύτερες από αυτές των ΗΠΑ και συχνά 

οριακά μικρότερες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η Ευρώπη, ως ευρύτερη γεωγραφική 

ενότητα, έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει τον σημαντικότερο ρόλο.

Από την άλλη πλευρά, οι σημαντικότερες ανακατατάξεις πραγματοποιήθηκαν στο 

εσωτερικό των αναπτυσσόμενων χωρών με τη σταδιακή υποχώρηση της σημασίας 

τόσο της Λατινικής Αμερικής, όσο και της Αφρικής, τα ποσοστά των οποίων 

μειώθηκαν σημαντικά την περίοδο έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970 (Πίνακας 4.6), 

και την αντίστοιχη αύξηση της σημασίας της Ασίας.

Πίνακας 4.7: Αποθέματα εισερχόμενων ΑΞΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες κατά

χώρα/ ευρύτερη περιοχή προορισμού (δις δολάρια ΗΠΑ)

1980 1990 2000

Αξία % %ΑΕΠ Αξία % %ΑΕΠ Αξία % %ΑΕΠ

Αμερική 50,3 21,9 6,5 117,0 24,6 10,4 613,1 31,1 30,5

Ν. Αμερική 29,2 12,8 5,9 66,7 14,0 8,5 377,0 19,1 30,0

Αργεντινή 5,3 2,3 6,9 9,1 1,9 6,4 73,1 3,7 25,6

Βραζιλία 17,5 7,6 7,4 37,1 7,8 8,0 196,9 10,0 33,1

Χιλή 0,9 0,4 3,2 10,1 2,1 33,2 42,9 2,2 60,9

Λοιπή Αμερική 21,1 9,2 7,4 50,3 10,6 14,7 236,1 12,0 31,5

Μεξικό 8,1 3,5 3,6 22,4 4,7 8,5 97,2 4,9 16,9

Αφρική 17,8 7,8 5,8 41,1 8,6 11,5 98,9 5,0 22,9

Ασία 160,0 69,8 13,0 315,4 66,2 14,6 1.243,2 63,1 31,6

Δυτική Ασία 31,3 6,6 5,9 57,8 2,9 8,5

Κεντρική Ασία 16,9 0,9 39,5

Λοιπή Ασία 161,2 70,3 21,1 284,1 59,6 17,4 1.168,5 59,4 36,4

Κίνα 6,3 2,7 3,1 24,8 5,2 7,0 348,3 17,7 32,3

Χονγκ-Κονγκ 124,3 54,2 436,2 148,2 31,1 198,1 429,0 21,8 263,8

Ταϊβάν 2,4 1,0 5,8 9,7 2,0 6,1 27,9 1,4 9,0

Ινδία 1,2 0,5 0,6 1,7 0,4 0,5 18,9 ι,ο 4,1

Ινδονησία 10,3 4,5 13,2 38,9 8,2 34,0 60,6 3,1 39,6

Ν. Κορέα 1,3 0,6 2,1 5,9 U 2,3 62,8 3,2 13,7

50



Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Πλαίσια της Διεθνούς και Ελληνικής Πραγματικότητας.

Μαλαισία 5,2 2,3 20,7 10,3 2,2 23,4 52,7 2,7 58,8

Σιγκαπούρη 6,2 2,7 52,9 28,6 6,0 77,9 95,7 4,9 103,8

Ταϊλάνδη ι,ο 0,4 3,0 8,2 1,7 9,6 24,5 1,2 20,0

Ωκεανία 1,2 0,5 22,7 2,3 0,5 29,0 3,5 οα 37,6

Ευρώπη 0,7 ο,ι 0,7 10,0 0,5 18,7

ΧΚΑΕ 3,0 0,6 1,5 121,8 6,2 18,9

Τσεχία 21,6 1,1 42,6

Ουγγαρία 0,6 ο,ι 1,7 19,8 ι,ο 43,4

Πολωνία 0,1 0,0 οα 33,6 1,7 21,3

Ρωσία 19,3 1,0 7,7

Πηγή: UNCTAD FDI database

Έκτοτε, η κατάσταση σταθεροποιήθηκε με τη Λατινική Αμερική να ανακτά 

αρκετό χαμένο έδαφος, ενώ η Αφρική παρέμεινε σε γενικές γραμμές 

περιθωριοποιημένη. Ωστόσο, παρότι πολλές χώρες συμμετέχουν (για την ακρίβεια 

έχουν πραγματοποιηθεί ΑΞΕ σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες), εύκολα 

παρατηρείται η αυξημένη βαρύτητα των μεγάλων χωρών στις δύο σημαντικές 

ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Από τη μία πλευρά η Βραζιλία έχει απορροφήσει 

περίπου τις μισές ΑΞΕ της νοτίου Αμερικής (Λατινική Αμερική, Κεντρική Αμερική 

και Καραϊβική), ενώ πολύ σημαντικότερος είναι ο ρόλος της Κίνας στην Ασία. 

Επιπλέον, η σημασία των δύο αυτών χωρών έχει γίνει πολύ μεγάλη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, με την Κίνα να γίνεται το 2002 ο σημαντικότερος προορισμός κεφαλαίων για 

ΑΞΕ παγκοσμίως (UNCTAD, 2003), κάτι που αποτυπώνεται πολύ έντονα από τον 

αριθμό των εγκατεστημένων θυγατρικών, συγκεντρώνοντας το 42% των θυγατρικών 

παγκοσμίως. Τέλος, των ΧΚΑΕ, οι οποίες μέσα σε μία μόλις δεκαετία κατόρθωσαν να 

μπουν δυναμικά στον χάρτη της παγκόσμιας κατανομής ΑΞΕ (Πίνακας 4.3).

Όσον αφορά τις επιπτώσεις των εισερχόμενων ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής, όπως 

είναι αναμενόμενο, ο λόγος αποθεμάτων εισερχόμενων ΑΞΕ προς ΑΕΠ είναι 

υψηλότερος στις αναπτυσσόμενες χώρες, χωρίς, ωστόσο, η διαφορά να είναι 

θεαματική. Όπως και στην περίπτωση των εκροών ΑΞΕ, οι επιπτώσεις (ραίνονται να 

είναι σημαντικότερες στις μικρότερες χώρες. Η Σιγκαπούρη και το Χονγκ-Κονγκ 

εμφανίζουν πάλι τους υψηλότερους δείκτες, ενώ στη Λατινική Αμερική, η χώρα που
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εμφανίζει τον υψηλότερο δείκτη είναι η Χιλή, που είναι η μικρότερη χώρα από αυτές 

που παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα (Πίνακας 4.7). Από την άλλη πλευρά, στην 

Ευρώπη ο υψηλότερος δείκτης το 2000 εμφανίζεται στη Μάλτα, ενώ δεν προκαλεί 

έκπληξη η δεύτερη θέση της Ιρλανδίας, που εξάλλου οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό 

την πρόσφατη εντυπωσιακή της οικονομική ανάπτυξη στις πολύ αυξημένες εισροές 

ΑΞΕ την τελευταία 20ετία.

Αντίθετη από την πορεία της Ιρλανδίας φαίνεται ότι ήταν αυτή της Ελλάδας, η 

οποία το 1980 κατατάσσονταν στην έκτη θέση μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών, και 

μάλιστα με πολύ μικρή διαφορά από τις πέντε χώρες με υψηλότερους δείκτες. Είκοσι 

έτη αργότερα (το 2000) η χώρα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση, πριν την 

Ιταλία, κάτι που σε γενικές γραμμές καταδεικνύει το γεγονός ότι η χώρα βρέθηκε 

ουσιαστικά εκτός της διεθνούς κατανομής των ΑΞΕ. Ακόμη πιο προβληματική είναι η 

εικόνα που προκύπτει από την εξέλιξη του μεγέθους των εισερχόμενων κατά κεφαλήν 

ΑΞΕ (Πίνακας 4.8), στις οποίες η Ελλάδα κατατάχθηκε τελευταία το 2001. 

Ενδεικτική είναι η σύγκριση με την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίες ενώ το 

1980 είχαν πολύ χαμηλότερα κατά κεφαλήν μεγέθη από την Ελλάδα, το 2001 το 

μέγεθος της Ελλάδας ισοδυναμούσε με όχι περισσότερο από 41% του πορτογαλικού 

και 33% του ισπανικού μεγέθους. Όσο για την Ιρλανδία, η οποία ωστόσο αποτελεί μία 

ιδιάζουσα περίπτωση, το κατά κεφαλήν απόθεμα εισερχόμενων ΑΞΕ της, ήταν το 

2001 περίπου κατά 8.000 δολάρια ΗΠΑ υψηλότερο από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

Ελλάδας.

Πίνακας 4.8: Συμπληρωματικοί δείκτες αποθεμάτων εισερχόμενων ΑΞΕ

ΑΞΕ Κατά Κεφαλήν (δολ. ΗΠΑ) ΑΞΕ ως % Εισαγωγών ΑΞΕ ως % Εξαγωγών

1980 1990 2001 1980 1990 2001 198

0

1990 2001

Σύνολο 156,6 367,0 1.039,9 33,3 54,0 103,6 33,9 55,6 106,9

Αναπτυγμένες χώρες 512,5 1.600,1 4.544,7 28,4 53,3 101,4 313 55,9 109,4

Αμερική 538,2 1.797,6 4.803,9 42,9 79,3 108,1 46,8 97,4 153,7

Καναδάς 2209,2 4.075,0 6.496,4 86,6 91,6 88,5 80,0 88,4 77,5

ΗΠΑ 360,4 1.550,0 4.620,3 32,3 76,4 111,9 36,8 1003 180,8

Ευρώπη 631,1 1.971,6 6.060,1 25,4 473 108,1 283 48,9 104,6
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Γιβραλτάρ 1.275,0 9.849,3 19.982,8

Ιρλανδία 487,1 970,1 19.479,9 14,9 163 149,2 19,7 14,4 91,0

Ολλανδία 1354,6 4396,9 17.841,8 21,7 543 146,2 22,6 52,2 131,5

Ελβετία 1346,0 5.010,9 12.595,9 23,4 49,1 117,2 28,7 53,7 115,7

Δανία 818,5 1.788,3 12.075,8 21,7 28,5 144,4 25,0 26,2 136,1

Σουηδία 343,2 1.476,4 9.200,9 83 233 129,7 93 22,0 108,2

Μάλτα 481,8 1392,1 8.509,9 16,7 23,7 128,6 32,4 41,2 173,9

Μ. Βρετανία 1.118,6 3342,2 8.3433 54,5 90,9 154,8 573 110,1 185,8

Νορβηγία 1.609,7 2.921,4 7.392,9 38,9 453 107,7 353 36,4 56,6

Γερμανία 467,9 1305,9 5.864,1 19,5 34,6 98,9 19,0 293 84,3

Γαλλία 1.041,1 1.763,3 5.221,4 41,6 42,7 106,1 483 46,2 106,1

Φινλανδία 113,1 1.029,3 5.0723 33 19,0 86,3 3,8 19,3 61,5

Αυστρία 419,0 1378,8 4.260,0 12,9 20,1 48,9 18,1 24,0 51,6

Ισπανία 136,9 1.677,1 3.968,0 15,1 753 103,1 24,8 118,7 137,6

Πορτογαλία 375,3 1.067,9 33563 39,4 41,8 86,2 79,0 64,4 136,7

Ισλανδία 576,0 2.224,4 8,7 27,2 93 32,4

Ιταλία 157,6 1.022,3 1.876,8 8,8 31,9 45,4 11,4 34,0 44,4

Ελλάδα 469,2 777,7 1.323,4 42,9 40,0 52,0 87,8 97,5 153,8

Βέλγιο/

Λουξεμβούργο 10,2 483 113 49,4

Ν. Αφρική 568,4 253,5 1.144,4 83,9 50,1 176,4 64,7 39,1 171,1

Ασία 40,6 99,9 549,8 33 5,1 19,4 3,6 43 17,0

Ισραήλ 430,0 651,2 3.740,7 16,5 173 78,9 293 25,4 79,5

Ιαπωνία 28,0 79,7 3953 23 43 14,4 23 3,4 12,5

Ωκεανία 878,6 4.029,1 5.682,7 55,7 1583 170,3 56,8 166,0 170,6

Αυστραλία 904,2 4.360,8 5.7463 58,8 175,4 173,9 60,0 1853 175,3

Ν. Ζηλανδία 759,3 2362,3 5.359,1 43,2 83,6 152,9 43,6 84,5 148,7

Αναπτυσσόμενες Χώρες 70,8 118,7 435,7 48,1 58,9 114,8 39,7 57,2 109,5

Αμερυςή 138,7 267,5 1.315,0 40,5 90,6 174,7 45,0 79,9 191,5

Ν. Αμερική 120,7 226,0 1.1913 44,0 117,4 280,8 44,6 76,9 263,7

Χιλή 79,5 768,5 3.1453 15,3 130,0 281,1 18,8 1203 277,8

Αργεντινή 190,2 279,3 2.034,5 50,7 222,9 375,5 66,6 73,5 286,1

Βραζιλία 143,7 251,0 1.271,1 70,0 164,9 376,1 86,8 1183 376,7

Λοιπή Αμερική 176,4 354,4 1.569,1 36,5 68,9 104,7 45,7 84,4 129,1

Μεξικό 120,0 269,4 1.1553 36,6 513 66,9 45,0 55,1 73,1

Αφρική 41,0 70,9 141,6 20,4 49,7 101,6 163 51,7 95,9
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Ασία 65,8 106,3 369,9 59,2 55,0 100,4 44,0 53,5 91,7

Δυτική Ασία 169,6 259,7 29,0 33,3 22,8 25,3

Κεντρική Ασία 273,6 125,7 107,8

Λοιπή Ασία 70,1 102,1 380,1 91,2 61,0 111,1 99,9 62,9 105,1

Χονγκ-Κονγκ

24.667,2 25.976,6 64.917,5 553,7 179,6 224,7

629,

2 180,4 238,0

Σιγκαπούρη 2.569,1 9.469,8 25.395,6 25,8 47,0 89,9 32,0 54,2 85,7

Μαλαισία 375,5 578,2 2.355,1 48,0 353 72,2 39,9 35,0 60,6

Ταϊβάν 136,3 480,0 1.432,4 12,2 17,8 29,9 123 14,5 26,1

Ν. Κορέα 34,8 136,8 1.003,4 6,0 8,4 33,5 7,6 9,0 31,4

Ταϊλάνδη 21,3 150,0 443,9 10,6 24,8 45,5 15,1 35,6 43,4

Κίνα 6,4 21,8 313,0 31,3 46,4 162,2 343 39,9 148,5

Ινδονησία 68,3 213,1 267,0 94,8 178,1 155,2 46,9 151,4 102,6

Ινδία 1,7 2,0 21,8 7,9 7,1 45,0 13,7 93 51,2

Ωκεανία 282,8 412,7 529,6 49,5 70,6 110,0 58,7 99,3 122,5

Ευρώπη 29,2 548,3 33 45,5 4,7 70,7

ΧΚΑΕ 31,2 471,2 6,7 56,7 6,6 54,6

Τσεχία 2.608,5 74,8 78,6

Ουγγαρία 54,9 2.376,0 6,6 69,9 5,9 77,2

Πολωνία 2,9 1.100,0 13 84,4 0,8 117,6

Ρωσία 150,7 36,9 21,1

Πηγή: UNCTAD FDI database

Η ανάλυση που προηγήθηκε και αφορά τη συνολική εικόνα είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα, ωστόσο, τείνει να αποκρύψει ορισμένες - ιδιαίτερα σημαντικές - 

λεπτομέρειες της γεωγραφίας της διεθνούς παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό, ο πίνακας 

που ακολουθεί περιγράφει τη γεωγραφική κατανομή των εξερχόμενων ΑΞΕ επτά 

(πολύ διαφορετικών μεταξύ τους) αναπτυγμένων χωρών, από την εξέταση της οποίας 

προκύπτουν τα παρακάτω σημεία.

Παρά το γεγονός ότι οι γενικές τάσεις (σχετικά με τη σημαντικότητα των 

ευρύτερων ομάδων χωρών) ισχύουν και για τις μεμονωμένες χώρες, υπάρχουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις (βλ. τη σημαντική διαφορά στα ποσοστά των ΑΞΕ της 

Ισπανίας και της Μ. Βρετανίας που έχουν απορροφηθεί από τις αναπτυγμένες χώρες).
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Οι κοντινοί προορισμοί είναι συνήθως οι σημαντικότεροι. Έτσι, ο μεγαλύτερος 

όγκος των ΑΞΕ που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες κατευθύνεται προς άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες και συχνά γειτονικές. Για παράδειγμα, οι σημαντικότεροι 

προορισμοί των σουηδικών ΑΞΕ στην Ευρώπη είναι οι όμορές της Φινλανδία και 

Νορβηγία, ενώ στην περίπτωση του Λουξεμβούργου, το γειτονικό Βέλγιο αποτελεί το 

σημαντικότερο προορισμό. Από την άλλη πλευρά, ο σημαντικότερος επενδυτικός 

προορισμός του Καναδά είναι οι ΗΠΑ, ενώ η Ιαπωνία παρουσιάζει έντονη επενδυτική 

δραστηριότητα στις χώρες της ΝΑ Ασίας.

Εξίσου σημαντική είναι και η ψυχολογική και πολιτισμική απόσταση. Έτσι, οι 

αγγλοσαξονικές χώρες (Μ. Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία) παρουσιάζουν πολύ 

υψηλά επίπεδα ΑΞΕ μεταξύ τους, αλλά και με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι συχνά 

βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση. Ωστόσο, η σημασία των κοινών πολιτισμικών 

στοιχείων (και κυρίως της κοινής γλώσσας) δεν φαίνεται πουθενά εντονότερα από την 

Ισπανία, όπου αποκαλύπτεται από τη σημαντική επενδυτική δραστηριότητα της χώρας 

στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής.

Πίνακας 4.9: Αποθέματα εξερχόμενων ΑΞΕ επτά επιλεγμένων χωρών κατά

χώρα προορισμού
Λουξεμβούργο Καναδάς Ιαπωνία1 Μ.

Βρετανία
Αυστραλία Ισπανία1 Σουηδία

Περιοχή/ Χώρα 1999 2002 2001 2001 2001 2001 2002

Σύνολο σε εγχώριο νόμισμα 326.639 431.819 70.950.122 619.940 178.911 172.405 1.391.952

Αναπτυγμένες Χώρες 85,5 75,7 71,7 90,1 833 49,8 59,8

Δ. Ευρώπη 83,0 24,6 253 59,2 183 40,4 46,7

ΕΕ 77,9 23,0 24,7 54,2 183 37,0 43,0

Αυστρία οα 0,1 0,4 0,1

Βέλγιο/

Λουξεμβούργο U 11,3 03 10,7

Βέλγιο 17,3 1,0 0,5 -0,4

Λουξεμβούργο 0,1 0,4 2,2

Δανία 0,0 0,0 0,4 3,7

Φινλανδία 0,0 0,0 ο,ι 16,4

Γαλλία 8,9 1,0 1,8 4,1 0,0 2,6 2,0
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Γερμανία 10,4 2,1 1,6 2,6 0,5 63 4,5

Ελλάδα 0,0 0,0 01 0,0

Ιρλανδία 13,2 3,8 0,6 3,8 1,0

Ιταλία 0,6 0,4 0,7 0,1 2,9 1,4

Ολλανδία 3,2 6,0 27,4 1,4 5,0 4,9

Πορτογαλία 0,1 0,1 4,0 0,2

Ισπανία 10,4 01 0,6 1,3 0,8

Σουηδία ο,ι 01 1,7

Μ. Βρετανία 10,5 12,7 15,4 33 6,3

Απροσδιόριστα 17,8 0,5

Λ. Δυτική Ευρώπη 1,6 0,6 5,0 0,0 3,7

Γιβραλτάρ 0,0 0,0

Ισλανδία 0,0 0,0

Νήσος του Μαν 2,4

Λιχτενστάιν 0,0 0,0

Μονακό ο,ο 0,0

Νορβηγία ο,ι 01 0,7 5,4

Ελβετία 1,5 0,4 2,0 3,4 -1,8

Απροσδιόριστα 5,1 0,1

Β. Αμερική 2,4 46,7 41,7 27,7 551 8,7 12,6

Καναδάς 1,8 1,9 13 ο,ο

ΗΠΑ 2,4 46,7 39,9 25,8 53,9 12,6

Α. Αναπτυγμένες Χώρες 4,4 4,6 31 9,8 0,7 0,4

Αυστραλία 2,0 41 1,9 -ο,ι

Ισραήλ 0,0 0,0 0,1

Ιαπωνία 2,1 0,3 0,6 0,3

Ν. Ζηλανδία 0,2 0,4 01 9,1 0,0

Ν. Αφρική 0,0 ο,ι 0,8 0,1 0,0 0,1

Απροσδιόριστα ο,ι

Αναπτυσσόμενες Χώρες 21,1 28,1 8,9 13,8 47,4 33

Αφρική 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,3

Β. Αφρική ο,ι 0,0 0,3

Λ. Αφρική ο,ι 0,8 01 0,0

Λατινική Αμερική &

Καραΐβική 16,2 9,7 3,6 53 46,6 1,2

Αργεντινή 01 ο,ι 15,1 ο,ι
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Βραζιλία 1,0 U 0,4 153 0,5

Ασία 4,1 17,2 4,4 7,4 0,7 2,1

Δ. Ασία ο a 0,6 0,4 0,4

Κεντρική Ασία 0,0 0,0

Νότια, Ανατολική & 

Νοτιοανατολική Ασία 3,6 16,7 4,0 5,1 1,6

ΧΚΑΕ 2,7 0,3 0,8 13 3,5

Απροσδιόριστα 14,5 0,4 0,2 2,9 33,2

1: Αφορά άθροισμα ροών των ετών 1989 - 2001

Πηγή: UNCTAD World Investment Directory

4.4 Κλαδική Κατανομή της Διεθνούς Παραγωγής

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κλαδική κατανομή των παγκόσμιων 

εισερχόμενων ροών ΑΞΕ όπως διαμορφώθηκε τη διετία 1999 - 2000. Τα βασικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του πίνακα είναι τα εξής:

Η σημασία του πρωτογενούς τομέα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, τόσο όσον 

αφορά τις αναπτυγμένες, όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες (οι οποίες βέβαια 

παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά). Στο εσωτερικό του πρωτογενούς τομέα οι 

επενδύσεις στη γεωργία και στις δύο κατηγορίες χωρών είναι εξαιρετικά 

περιορισμένες και στο σύνολο των εισερχόμενων ροών αφορούσαν μόλις το 0,1%. 

Αντίθετα, τη συντριπτική πλειοψηφία του πρωτογενούς τομέα καταλαμβάνουν οι 

εξορύξεις, όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει ο κλάδος του πετρελαίου.

Στον δευτερογενή τομέα, οι σημαντικότεροι κλάδοι μπορούν να διακριθούν σε δύο 

ευρείες κατηγορίες. Η πρώτη αφορά κλάδους έντασης κεφαλαίου (κοκ, πετρελαϊκά 

προϊόντα και πυρηνικά καύσιμα και χημικά προϊόντα), ενώ η δεύτερη ομάδα 

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ένταση γνώσης (μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα, 

ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός). Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι 

κατεξοχήν κλάδοι έντασης εργασίας (ένδυμα και ξυλεία), εμφανίζουν πολύ
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περιορισμένα ποσοστά ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες3. Με την εξαίρεση 

ορισμένων κλάδων (κοκ, πετρελαϊκά προϊόντα, πυρηνικά καύσιμα, 

κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, δέρμα) δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στην κλαδική κατανομή του δευτερογενούς τομέα μεταξύ 

αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Όπως θα δούμε παρακάτω, τα εθνικά 

χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επηρεάζουν πολύ περισσότερο την 

κλαδική κατανομή των ΑΞΕ.

Ο τριτογενής τομέας είναι με μεγάλη διαφορά ο σημαντικότερος, ιδίως για τις 

αναπτυγμένες χώρες (71% των συνολικών εισροών).

Πίνακας 4.10: Κλαδική κατανομή ροών εισερχόμενων ΑΞΕ, Μ.Ο. περιόδου 

1999 - 2000 (δις δολάρια ΗΠΑ)

Τομέας/ Κλάδος

Αναπτυγμένες

Χώρες

Α ναιπυσσόμ ενες 

Χώρες Σύνολο

Αξία % Αξία % Αξία %

Πρωτογενής 222 2,1 17,8 8,9 40,0 32
Γεωργία 0,3 0,0 1,1 0,5 1,4 ο,ι

Εξορύξεις 21,2 2,0 16,2 8,1 38,3 3,1

Απροσδιόριστα 0,7 ο,ι 0,5 02 1,2 0,1

Δευτερογενής 217,2 21,0 61,8 30,8 280,5 22,6

Τρόφιμα, ποτά, καπνός 7,5 0,7 3,9 1,9 12,4 1,0

Κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, δέρμα 5,4 0,5 1,6 0,8 7,0 0,6

Ξυλεία και προϊόντα ξύλου 5,9 0,6 0,4 0,2 6,4 0,5

Εκδόσεις, εκτυπώσεις 5,1 0,5 0,0 5,1 0,4

Κοκ, πετρελαϊκά προϊόντα και πυρηνικά 

καύσιμα 36,1 3,5 0,3 0,1 36,4 2,9

Χημικά προϊόντα 32,6 3,2 7,1 3,5 39,7 3 2
Ελαστικά και πλαστικά προϊόντα 2,3 02 0,2 0,1 2,5 02
Μη μεταλλικά ορυκτά 4,8 0,5 0,5 0,2 5,4 0,4

3 Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η φθηνή εργασία έχει πάψει να αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα των αναπτυσσόμενων χωρών, αφού όλοι οι κλάδοι περιλαμβάνουν και δραστηριότητες 
έντασης εργασίας, για τη γεωγραφική κατανομή των οποίων δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. 
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις στους κλάδους αυτούς, ακριβώς επειδή πρόκειται για 
δραστηριότητες έντασης κεφαλαίου, χαρακτηρίζονται από μικρότερες απαιτήσεις σε κεφαλαιακές 
εισροές, και ως εκ τούτου μικρότερο συνολικά κατά μονάδα κόστος.

58



Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Πλαίσια της Διεθνούς και Ελληνικής Πραγματικότητας.

Μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα 13,4 1,3 1,5 0,7 15,0 11
Μηχανήματα και εξοπλισμός 32,9 3,2 8,6 4,3 41,6 3,4

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 39,2 3,8 9,5 4,7 48,7 3,9

Εργαλεία ακρίβειας 1,3 ο,ι 0,0 13 0,1

Μεταφορικά μέσα 17,0 1,6 2,8 1,4 19,9 1,6

Λ. Μεταποιητικές βιομηχανίες 5,5 0,5 2,4 Μ 7,9 0,6

Απροσδιόριστα 8,1 0,8 22,9 11,4 311 2,5

Τριτογενής 734,2 71,0 113,2 563 849,7 68,5

Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και νερό 16,8 1,6 9,7 4,8 26,5 2,1

Κατασκευές 2,5 03 1,9 0,9 4,4 0,4

Εμπόριο 54,4 51 16,3 8,1 71,5 5,8

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 2,7 01 2,4 Μ 5,1 0,4

Μεταφορές, αποθήκευση και

επικοινωνίες 126,2 ]21 15,8 7,9 143,0 11,5

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 284,8 271 24,4 12,1 309,3 24,9

Επιχειρηματικές δραστηριότητες 213,2 20,6 33,8 16,8 247,1 19,9

Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες 0,2 0,0 ο,ι 0,0 0,3 0,0

Παροχή προσωπικών και κοινωνικών 

υπηρεσιών 3,7 0,4 2,4 13 6,1 0,5

Λ. Υπηρεσίες 26,3 2,5 4,9 2,4 313 2,5

Απροσδιόριστα 3,6 0,3 1,5 0,7 53 0,4

Ιδιωτικές αγοραπωλησίες περιουσιακών 

στοιχείων 0,4 0,0 ο,ο 0,4 ο,ο

Απροσδιόριστα 60,1 5,8 8,1 4,0 68,3 5,5

Σύνολο 1.034,2 100,0 200,9 100,0 1.239,9 100,0

Πηγή: UNCTAD (2003)

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών, τόσο όσον 

αφορά τον κλάδο, όσο και τις χώρες δραστηριοποίησης. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση των αναπτυγμένων χωρών, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας, χώρες με 

σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Μ. 

Βρετανία4, προσελκύουν ΑΞΕ στον πρωτογενή τομέα (αν και μόνο η Αυστραλία στη

4 Η κατάταξη της Μ. Βρετανίας στις πλούσιες σε πλουτοπαραγωγικές πηγές χώρες δεν πρέπει να 
προκαλεί εντύπωση και οφείλεται στην ύπαρξη των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Β. Θάλασσας.
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γεωργία, η οποία εξάλλου έχει πολύ μικρή βαρύτητα) σε ποσοστά αρκετά υψηλότερα 

από αυτά του μέσου όρου των αναπτυσσόμενων χωρών.

Πίνακας 4.11: Αποθέματα εισερχόμενων ΑΞΕ επτά επιλεγμένων χωρών κατά

τομέα/ κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

Τομέας/ Κλάδος

Λουξεμ

βούργο Καναδάς Ιαπωνία1

Μ.

Βρετανία Αυστραλία Ισπανία1 Σουηδία

2000 2002 2000 2001 2001 2001 2001

Σύνολο σε εγχώριο νόμισμα 1.003.430 349.388 11.385.098 366.515 208.413 116.497 981.000

Πρωτογενής 16,2 11,6 17,6 1,5

Γεωργία 0,0 0,6 03

Εξορύξεις και πετρέλαιο 16,2 11,6 17,0 1,3

Δευτερογενής 19,5 52,3 35,5 25,1 273 27,0 68,4

Τρόφιμα, ποτά, καπνός 10,6 0,6 1,6 2,9

Κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, 

δέρμα

0,1 4,9

Ξύλο 4,2 8,0

Κοκ, πετρελαϊκά προϊόντα και 

πυρηνικά καύσιμα

3,0

Χημικά προϊόντα 9,5 8,0 4,3 28,4

Ελαστικά και πλαστικά 

προϊόντα

0,7

Προϊόντα μη μεταλλικών 

ορυκτών

ο,ι

Μέταλλα και μεταλλικά 

προϊόντα

6,6 1,4 2,9

Μηχανήματα και εξοπλισμός 3,1 20,4

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός

7,3

Μηχανές γραφείου, λογιστικής 

και υπολογισμών

1,9

Οχήματα 10,9 4,1 23,5

Λ. Μεταποιητικές βιομηχανίες Μ 5,4

Απροσδιόριστα δευτερογενούς 5,6

Τριτογενής 80,5 31,6 64,5 63,3 44,9 71,5 30,3

Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και 3,6 4,5 ο,ι 73
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νερό

Κατασκευές 2,8 0,1 0,8 1,9 2,5 2,4

Εμπόριο 0,4 15,7 11,0 12,4 7,4 6,8

Χονδρικό εμπόριο 10,9

Διανομές 0,4 1,5

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1,4 1,3 1,3 1,4

Μεταφορές, αποθήκευση και 

επικοινωνίες

2,3 10,3 16,1 2,6 15,4

Μεταφορές και αποθήκευση 1,0 0,3 2,6

Ταχυδρομεία και επικοινωνίες 1,2 10,0

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 66,8 19,2 22,3 19,3 13,9 7 a 4,0

Χρηματοοικονομική

διαμεσολάβηση

61,8 4,0

Νομισματική διαμεσολάβηση 61,8

Ασφάλειες και συντάξεις 5,0

Επιχειρηματικές

δραστηριότητες

1,3 15,4 9,0 8,4 36,1

Αγοραπωλησίες γης 2,8

Λ. Επιχειρηματικές 

δραστηριότητες

12,6

Εκπαίδευση 0,0

Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες

Λ. Υπηρεσίες 0,7 2,2 1,4 9,8

Απροσδιόριστα τριτογενούς 13,8

Απροσδιόριστα 0,0 ο,ο 10,2 1,3

1: αφορά άθροισμα ροών των ετών 1989 - 2001

Πηγή: UNCTAD World Investment Directory

To πιο ενδιαφέρον στοιχείο που δίνει τόσο ο παραπάνω πίνακας, όσο και ο 

επόμενος, είναι ότι οι ροές ΑΞΕ (εισερχόμενες, αλλά και εξερχόμενες) δεν μπορούν 

να ιδωθούν ανεξάρτητα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των οικονομιών. Το 

παραπάνω επιχείρημα σε κάποιο βαθμό το γεγονός ότι θεωρητικά προβλέπεται 

μεγαλύτερη σημασία των χαρακτηριστικών της αγοράς, ενώ εμπειρικά τα εθνικά 

χαρακτηριστικά κάθε χώρας αποδεικνύονται εξίσου ή περισσότερο σημαντικά. Στην
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περίπτωση των ΑΞΕ τα χαρακτηριστικά της αγοράς ιδίως τα ολιγοπωλιακά 

χαρακτηριστικά της ΠΕ έχουν επίσης συχνά θεωρηθεί ο σημαντικότερος 

διαμορφωτικός παράγοντας των ΑΞΕ. Ωστόσο, όπως φαίνεται στους δύο πίνακες 

(Πίνακας 4.11 και Πίνακας 4.12) και εδώ τα εθνικά χαρακτηριστικά παίζουν 

σημαντικό ρόλο.

Πίνακας 4.12: Αποθέματα εξερχόμενων ΑΞΕ επτά επιλεγμένων χωρών κατά

τομέα/ κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

Τομέας/ Κλάδος

Λουξεμβούργο Καναδάς Ιαπωνία1 Μ.

Βρετανία
Αυστραλία Ισπανία1 Σουηδία

1999 2002 2000 2001 2001 2001 2001

Σύνολο σε εγχώριο νόμισμα 326.639 431.819 70.950.122 619.940 178.911 162.667 1.277.000

Πρωτογενής 7,7 2,8 12,6 43 8,7

Γεωργία 0,4 0,0 03

Εξορύξεις και πετρέλαιο 7,7 2,4 12,5 4,5 8,6

Δευτερογενής 31,3 34,1 31,7 59,1 12,7 59,5

Τρόφιμα, ποτά, καπνός 2,1 3,9 6,8 1,6

Κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, 

δέρμα 1,2 6,1

Ξύλο 2,2 0,8 83

Χημυτά προϊόντα 2,8 43 9,2 7,8

Μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα 11,3 23 2,6

Μηχανήματα και εξοπλισμός 13 2,7

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός 6,7 103

Μηχανές γραφείου, λογιστικής 

και υπολογισμών 0,6

Οχήματα 5,1 4,8 2,2 35,6

Λ. Μεταποιητικές βιομηχανίες 3,8 4,2

Τριτογενής 28,6 60,9 61,9 55,7 323 78,6 393

Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και 

νερό 2,8 0,6 73 23

Κατασκευές 2,1 0,7 0,4 1,4 0,9 4,5

Εμπόριο 0,0 9,5 4,4 1,8 2,9 43

Χονδρικό εμπόριο 1,7
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Διανομές 0,0 0,1

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 2,8 1,5 Μ

Μεταφορές, αποθήκευση και 

επικοινωνίες 8,8 7,7 25,0 1,8 20,2

Μεταφορές και αποθήκευση 3,8 1,8

Ταχυδρομεία και επικοινωνίες 5,0

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 28,6 41,3 18,2 13,9 23,5 22,7 16,9

Χρηματοοικονομική 

δια μεσολάβηση 25,6 12,5

Νομισματική διαμεσολάβηση 25,6

Ασφάλειες και συντάξεις 3,1 4,5

Επιχειρηματικές δραστηριότητες 3,7 25,8 5,8 3,5 22,3

Αγοραπωλησίες γης 13,0

Λ. Επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 12,8

Εκπαίδευση 1,6

Λ. Υπηρεσίες 0,1 2,0 1,1 11,1

Απροσδιόριστα 71,4 0,0 1,1 3,8 1,3

1: αφορά άθροισμα ροών των ετών 1989 - 2001

Πηγή: UNCTAD World Investment Directory

Μόνο η αλληλεξάρτηση των δύο ομάδων παραγόντων, δηλαδή η επίδραση του 

συγκριτικού πλεονεκτήματος στη διαμόρφωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 

φαίνεται ικανή να εξηγήσει γιατί, για παράδειγμα, τόσο ο Καναδάς, όσο και η 

Σουηδία παρουσιάζουν τόσο υψηλή συγκέντρωση ΑΞΕ (τόσο εισερχόμενων όσο και 

εξερχόμενών) στον κλάδο του ξύλου και των προϊόντων ξύλου. Τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα και των δύο χωρών στηρίχθηκαν στην εκμετάλλευση των πλούσιων 

πρώτων υλών τους επηρεάζοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων 

(για παράδειγμα οι σουηδικές επιχειρήσεις πρωταγωνιστούν στους κλάδους επίπλου, 

μηχανών υλοτομίας, αλλά και παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας).

Γίνεται, λοιπόν, σαφές από την ανάλυση που προηγήθηκε όσον αφορά τις 

πρόσφατες τάσεις στις παγκόσμιες ΑΞΕ ότι οι συνθήκες στην εγχώρια αγορά 

επηρεάζουν πολύ περισσότερο τον χαρακτήρα των ΑΞΕ από ότι οι ίδιες οι ΑΞΕ
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επηρεάζουν την εγχώρια οικονομία. Έτσι και οι προηγμένες τεχνολογικά ΑΞΕ που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα κυρίως τη δεκαετία του 1960, όπως περιγράφονται 

σε επόμενο κεφάλαιο, δεν κατάφεραν να ενταχθούν ή καλύτερα να συμπαρασύρουν 

την τεχνολογικά καθυστερημένη ελληνική βιομηχανία σε ανώτερα επίπεδα 

ανάπτυξης. Κατά τα φαινόμενα, υπαίτιος για αυτό δεν ήταν οι ΑΞΕ, αλλά ο 

χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας.

Κεφάλαιο 5. ΑΞΕ και Ελλάδα

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μία ανάλυση της περίπτωσης της Ελλάδας ως χώρας 

υποδοχής ΑΞΕ και έχει ως στόχο την διερεύνηση του φαινομένου των ΑΞΕ στα 

πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας. Η ανάλυση ξεκινάει με την ενότητα 5.1, η 

οποία αναφέρεται στην εξέλιξη και διαμόρφωση του χαρακτήρα των ΑΞΕ στην 

Ελλάδα τόσο όσον αφορά τις χώρες που έπαιξαν τον σημαντικότερο ρόλο στην 

εισροή ΑΞΕ στην χώρα μας όσο και τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που 

προσέλκυσαν και προσελκύουν ξένες επενδύσεις, καθώς και την εξέλιξη του μεγέθους 

διαφόρων δεικτών ΑΞΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου από την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους έως σήμερα. Η ενότητα 5.2 αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο όσον αφορά την 

πραγματοποίηση των ΑΞΕ στην Ελλάδα, ενώ οι επόμενες ενότητες αναφέρονται στην 

κριτική διερεύνηση όλων εκείνων των παραγόντων που διαμόρφωσαν την σημερινή 

διεθνή επενδυτική θέση της Ελλάδας όσον αφορά τις ΑΞΕ, τις προσπάθειες που 

γίνονται σήμερα για την προσέλκυση ΑΞΕ και, τέλος, τις προοπτικές της Ελλάδας ως 

χώρας υποδοχής ΑΞΕ.

5.1 ΑΞΕ στην Ελληνική Πραγματικότητα - Η Περίοδος από την 

Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως σήμερα

5.1.1 Τα πρώτα Στάδια: η Περίοδος από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους 

έως τον 2° Παγκόσμιο Πόλεμο
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Η ιστορία των ΑΞΕ στην Ελλάδα αρχίζει ουσιαστικά με τη δημιουργία του νέου 

ελληνικού κράτους. Παρά το γεγονός ότι η πρώτη ουσιαστικά περίοδος, που είχε 

διάστημα περίπου αιώνα (δηλαδή έως περίπου τα πρώτα χρόνια μετά τον εμφύλιο) 

παραμένει σε σημαντικό βαθμό άγνωστη, ο ρόλος των ξένων επενδυτών ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικός, ιδίως στον τομέα των υποδομών (δίκτυα ύδρευσης, 

σιδηρόδρομος κ.λ.π.), των εξορύξεων, αλλά και σε κάποιο βαθμό (ο οποίος, ωστόσο, 

ήταν πολύ σημαντικός για τα τότε δεδομένα της ελληνικής οικονομίας) και της 

μεταποίησης.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται (Μοσκώφ, 1972, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. 

Καλογερέση, 2004) ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου 1830 - 1909 είχαν επενδυθεί 

στην Ελλάδα με τη μορφή άμεσων επενδύσεων 289 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, ενώ 

το ποσό που κατά την ίδια περίοδο προήλθε από εγχώριους επενδυτές ήταν 507 εκ. 

χρυσά γαλλικά φράγκα. Τα στοιχεία αυτά δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά που 

δίνει ο Γιαννίτσης (1977 - Πίνακας 5.1).

Πίνακας 5.1: Εισροή ξένων κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία, 1830 - 1931 

(εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα)

Περίοδος Δημόσιος δανεισμός Δάνεια προς νομικά 

πρόσωπα1

Άμεσες επενδύσεις

1830-1878 60 90 100

1879-1893 640 100 130

1894-1914 535 160-180

1914-1919 562,5

1920-1931 1.152,8 125 130

Σύνολο 2.950,3 315 520-540

1: αφορά τράπεζες, εταιρίες σιδηροδρόμου, ηλεκτρικού κ.λ.π.

Πηγή: Γιαννίτσης, 1977, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004

Η κύρια πηγή προέλευσης των ξένων επενδύσεων κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης περιόδου ήταν οι χώρες της Ευρώπης με τη Μ. Βρετανία και τη
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Γαλλία να διαδραματίζουν τους συνολικά σημαντικότερους ρόλους. Σύμφωνα με τον 

Γιαννίτση (1977, αναφορά σε διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004)5, είναι 

δυνατή η διάκριση τεσσάρων υπό-περιόδων (1830-1878, 1879-1914, 1915-1919 και 

1920-1939) με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τόσο όσον αφορά τους κλάδους, όσο και 

τις χώρες προέλευσης των εισροών ΑΞΕ στη χώρα στους κλάδους υποδομών. Η 

πρώτη περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας η διείσδυση ήταν πολύ περιορισμένη 

και ουσιαστικά ξεκίνησε μετά το 1860, χαρακτηρίστηκε από τον κυρίαρχο ρόλο της 

Γαλλίας και δευτερευόντως της Μ. Βρετανίας. Η ανάδειξη της τελευταίας σε 

παγκόσμια υπερδύναμη αντανακλάται στην κυριαρχία της τις δύο επόμενες περιόδους 

(ισοδυναμώντας ουσιαστικά με τη Γαλλία στις πρώτες θέσεις των επενδυτών στην 

Ελλάδα), ενώ στην τελευταία περίοδο γίνεται εντονότερη η παρουσία των ΗΠΑ και 

της Γερμανίας. Επιπλέον, κάποιο ρόλο, αν και πολύ μικρότερο, έπαιξαν και 

επιχειρήσεις άλλων χωρών όπως η Αυστρία, η Ολλανδία και το Βέλγιο.

Η κλαδική κατανομή των επενδύσεων στη χώρα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 5.2). Γίνεται προφανής η πολύ διαφορετική φύση των επενδύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στη χώρα τον 19° σε αντιδιαστολή με τον 20° αιώνα. Από το 

πρώτο μέρος του πίνακα (που αφορά την περίοδο έως το 1904) είναι εμφανής ο 

κυρίαρχος ρόλος που έπαιξε το τραπεζικός τομέας στις δραστηριότητες των ξένων 

επιχειρήσεων (63,8% του συνόλου των αποθεμάτων εισερχόμενων ΑΞΕ). 

Ουσιαστικά, για μία πολύ μεγάλη περίοδο οι ελληνικές τράπεζες (με πρώτες και 

σημαντικότερες την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Ιονική Τράπεζα) και 

ουσιαστικά ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είτε ήταν ξένης ιδιοκτησίας ή 

επηρεάζονταν σημαντικά από το ξένο κεφάλαιο.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους κλάδους, οι επενδύσεις στους κλάδους υποδομής 

(σιδηρόδρομοι και ηλεκτρικές εταιρίες), αλλά και μεταλλεία, ουσιαστικά 

ολοκληρώνουν την εικόνα, ενώ η βιομηχανία είχε απορροφήσει μόλις το 2,2% των 

συνολικών εισροών ΑΞΕ.

5 Η εργασία του οποίου, αποτελεί την πληρέστερη καταγραφή και περιγραφή της εισροής ξένων 
κεφαλαίων (με τη μορφή ΑΞΕ) στη χώρα, αλλά και των ευρύτερων επιπτώσεων της για τη 
συγκεκριμένη περίοδο.
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Πίνακας 5.2: Κλαδική κατανομή των συνολικών αποθεμάτων ξένων

κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία

1904 1909 1932

Κλάδος Ποσό' % Κλάδος Ποσό2 % Κλάδος Ποσό3 %

Τράπεζες 173 63,8 Τράπεζες 68 23,5 Τράπεζες 32 24,2

Σιδηρόδρομοι 49 18,1 Εμπόριο 75 26,0 Εμπόριο 36 27,3

Ηλεκτρικές εταιρίες 16 5,9 Κοινωφελή έργα 25,4 8,8 Ξένες εταιρίες 18 13,6

Μεταλλεία 12 4,4 Ξένες συμμετοχές 16 12,1

Βιομηχανία 6 2,2 Βιομηχανία 80,5 27,9 Βιομηχανία 17 12,9

Ναυτιλία 3 1,1 Ναυτιλία 40 13,8

Λοιπά 12 4,4 Λοιπά 13 9,8

Σύνολο 271 100,0 Σύνολο 288,9 100,0 Σύνολο 132 100,0

1: εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 2: χρυσές δραχμές, 3: εκ. δολάρια

Πηγή: Γιαννίτσης, 1977, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004

Στο τρίτο μέρος του πίνακα (που αφορά τα αποθέματα ΑΞΕ έως το 1932), 

φαίνεται ότι μέσα σε τρεις μόλις δεκαετίες η εικόνα είχε αλλάξει σημαντικά, με το 

ποσοστό των τραπεζών να μειώνεται σημαντικά και τη βιομηχανία να απορροφά το 

12,9% των εισερχόμενων ΑΞΕ.

Είναι μάλλον σαφές ότι οι επιπτώσεις των επενδύσεων αυτών είναι δύσκολο να 

εκτιμηθούν. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα σημεία που αξίζει να σχολιαστούν. Το 

πρώτο αφορά το γεγονός ότι οι ξένες επενδύσεις αποτέλεσαν μία πολύ σημαντική 

πηγή κεφαλαίων για το νέο ελληνικό κράτος. Η ύπαρξη επιχειρηματικών κεφαλαίων 

κατά τις πρώτες δεκαετίες, αλλά και σχεδόν καθόλη τη διάρκεια του πρώτου αιώνα 

ζωής του ελληνικού κράτους έχει αποτελέσει ένα από τα ακανθώδη ζητήματα στη 

συζήτηση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, ενώ στο σύνολο σχεδόν 

της βιβλιογραφίας υποστηρίζεται η θέση ότι υπήρχε μεγάλη έλλειψη κεφαλαίων για 

παραγωγικές επενδύσεις, κάποιοι ερευνητές (βλ. Σακελλαρόπουλος, 1991, αναφορά 

σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004) υποστηρίζουν ότι, ιδίως κατά τις 

πρώτες δεκαετίες από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υπήρχαν άφθονα κεφάλαια, 

προερχόμενα από τις δύο παραδοσιακές ελληνικές οικονομικές δραστηριότητες, τη 

ναυτιλία και το εμπόριο. Ωστόσο, για διάφορους λόγους, η μεταστροφή από τις
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υπηρεσίες στη μεταποίηση στάθηκε αδύνατη για τους περισσότερους επιχειρηματίες 

αυτών των δύο κλάδων. Το ποια θα ήταν η κατάσταση, τόσο για την ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας, όσο και για την εισροή ξένων επενδύσεων, αν η συμπεριφορά 

αυτών των επιχειρηματιών ήταν διαφορετική, δεν μπορεί παρά να είναι μόνο μία 

εικασία. Αυτό που τελικά έχει σημασία είναι ότι οι ΑΞΕ έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στην «εκβιομηχάνιση» της χώρας.

Από την άλλη πλευρά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μεταφορά και η διάχυση της 

τεχνολογίας πρέπει να ήταν ελάχιστη για τρεις κυρίως λόγους: α) οι επενδύσεις αυτές 

αφορούσαν συνήθως δραστηριότητες σημαντικής (για τα τότε δεδομένα της χώρας) 

έντασης κεφαλαίου και ήταν πολύ μεγάλης κλίμακας6. Αυτό σημαίνει ότι αφενός δεν 

υπήρχαν πολλά περιθώρια δημιουργίας αντίστοιχων επενδύσεων από ντόπιους 

επιχειρηματίες, αφετέρου, η πλειοψηφία των στελεχών των επιχειρήσεων ήταν ξένοι, 

β) Η δυνατότητα απορρόφησης νέων τεχνολογιών από τον (εξαιρετικά κατατμημένο 

και μικρού μεγέθους) παραγωγικό ιστό της υπανάπτυκτης Ελλάδας ήταν πολύ 

περιορισμένη. Για παράδειγμα, ο κλάδος των μεταλλείων (που κυριαρχούνταν από το 

ξένο κεφάλαιο), εξειδικεύονταν στην εξαγωγή ακατέργαστων μεταλλευμάτων, 

ελαχιστοποιώντας τις προς τα εμπρός ή προς τα πίσω διασυνδέσεις με την ελληνική 

οικονομία (Γιαννίτσης, 1974, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 

2004), γ) Ωστόσο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος είναι η πολύ συχνή απονομή 

προνομίων προς τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν τις επενδύσεις 

(Σακελλαρόπουλος, 1991, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004). 

Συνέπεια αυτών ήταν η δημιουργία μεγάλων μονοπωλίων, τα οποία, όπως είναι 

προφανές δε στήριζαν τη θέση τους στην τεχνολογική τους ή άλλη υπεροχή, αλλά στη 

θεσμική τους κατοχύρωση.

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι περίπου έως τον δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο (και σίγουρα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα) η Ελλάδα ήταν, τουλάχιστον 

όσον αφορά το ρόλο της στις διεθνείς ροές κεφαλαίων, τμήμα της ευρωπαϊκής 

ημιπεριφέρειας. Σύμφωνα δε με τον Γιαννίτση (1977, αναφορά σε διδακτορική 

διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004), μία τυπικά αποικιακή ανάπτυξη αποφεύχθηκε γιατί

6 Ο Γιαννίτσης (1974) αναφέρει ότι το ξένο κεφάλαιο έπαιζε σημαντικό ρόλο σε έναν αρκετά μεγάλο 
αριθμό κλάδων, η πλειοψηφία των οποίων είχε έντονα μονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά 
(π.χ. Τράπεζες, μεταλλεία, ζυθοποιία, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας).
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ως τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ο ελληνικός χώρος δεν θεωρήθηκε 

ελκυστικός για μία πρόωρη καπιταλιστική διείσδυση, ενώ μετά την ανεξαρτησία 

υπήρχε στη χώρα ένα αρκετά αναπτυγμένο επιχειρηματικό δυναμικό (όπως ήδη 

αναφέραμε, στους τομείς της ναυτιλίας και του εμπορίου), το οποίο απέτρεψε τη 

διείσδυση και εξάρτηση στο σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Ωστόσο, κατά την τελευταία εικοσαετία της μεγάλης αυτής περιόδου συντελείται 

μία πολύ σημαντική ποιοτική και ποσοτική αναδιάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας 

και οικονομίας που ταυτίζεται με την εισροή του ενός εκατομμυρίου και πλέον 

προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Επιπλέον, τα αμέσως προηγούμενα χρόνια είχε 

προηγηθεί μία σημαντική αύξηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, όπως 

απεικονίζεται παρακάτω (Πίνακας 5.3), αφού μεταξύ της περιόδου 1900-1920 και τα 

τρία μεγέθη της ελληνικής μεταποίησης σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν. Η σημαντική 

αυτή μεγέθυνση της ελληνικής μεταποίησης προκλήθηκε από την αυξημένη ζήτηση 

που προκλήθηκε από τους βαλκανικούς πολέμους και τον 10 Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 

οποίοι, επιπλέον, αύξησαν σημαντικά την έκταση της χώρας (Σακελλαρόπουλος, 

1991, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004).

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αύξηση έπαιξαν οι ξένοι επενδυτές. Όσοι Έλληνες 

επέλεξαν να επενδύσουν στη μεταποίηση, προέρχονταν, όπως ήδη αναφέρθηκε, από 

το εμπόριο ή τη ναυτιλία, δραστηριότητες με έντονα οικογενειακό χαρακτήρα, ο 

οποίος διατηρήθηκε και μετά την εμπλοκή τους στη βιομηχανία. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό αυτών των ομάδων που συνδέεται με τις προηγούμενες 

δραστηριότητες τους ήταν η έντονη προτίμησή τους για δραστηριότητες 

υποκατάστασης εισαγωγών, παράγοντας, ωστόσο, προϊόντα πολύ χαμηλής ποιότητας 

(Σακελλαρόπουλος, 1991, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004). 

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την σχεδόν πλήρη αδιαφορία του τραπεζικού 

κεφαλαίου, δηλαδή της ΕΤΕ (η οποία παρεμπιπτόντως ήταν επίσης ξένης ιδιοκτησίας) 

για τη χρηματοδότηση της μεταποίησης (ιδιαίτερα ο ρόλος του ουσιαστικού 

μονοπωλίου στο χώρο θεωρείται ότι ήταν καθοριστικός για τη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα της ελληνικής μεταποίησης), θεωρούνται ως οι βασικοί διαμορφωτικοί 

παράγοντες του μεταπρατικού χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας.
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Πίνακας 5.3: Εξέλιξη βασικών μεγεθών της μεταποίησης στην Ελλάδα (1867- 

1920)

Έτη Αριθμός καταστημάτων Ατμοΐπποι Απασχολούμενοι

1867 23-24 305-331 1.140-1.290

1875 107 1.857-1.890 4.753-4.858

1883 126-136 4.439-3.812 5.848-6.640

1891 145-155 5.191-5.677 9.023-9.947

1900 220 8.765-9.255 15.272-16.027

1920 33.385 80.947 143.977

Πηγή: Σακελλαρόπουλος, 1991, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004

Σημαντική ώθηση στη μεγέθυνση της μεταποίησης (η οποία, σε κάθε περίπτωση 

σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονταν ακόμη σε νηπιακό επίπεδο 

ανάπτυξης) φαίνεται ότι αποτέλεσαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τόσο όσον 

αφορά την επιχειρηματικότητα, όσο και το εργατικό δυναμικό, το οποίο επειδή ήταν 

στην πλειοψηφία του άκληρο, σύντομα απέκτησε τα χαρακτηριστικά του εργατικού 

προλεταριάτου.

Έτσι, ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος βρήκε την Ελλάδα πολύ διαφορετική από την 

Ελλάδα των μέσων ή ακόμη του τέλους του 19ου αιώνα. Η ταξική αναδιάρθρωση 

προσέγγιζε, τουλάχιστον φαινομενικά, αυτή των αναπτυγμένων χωρών της Δ. 

Ευρώπης, με το ξένο κεφάλαιο να έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό.

5.1.2 Η Μεταπολεμική Περίοδος I: 1950-1975

Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου οι εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα είναι 

δυνατό να χωριστούν σε δύο τουλάχιστον υποπεριόδους. Η πρώτη ξεκινάει περίπου με 

το τέλος του εμφύλιου πολέμου και διαρκεί έως την έναρξη της τρίτης ελληνικής 

δημοκρατίας.

Η περίπου δεκαετής πολεμική περίοδος που είχε προηγηθεί άφησε την Ελλάδα σε 

κατάσταση που δύσκολα συγκρινόταν με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
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Μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού, αλλά και των υποδομών της χώρας είχε 

καταστραφεί, ενώ επίσης και το τίμημα σε ανθρώπινα θύματα ήταν πολύ μεγάλο. Ως 

αποτέλεσμα, για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα μετά το τέλος του πολέμου, η Ελλάδα 

ήταν αντιμέτωπη με σημαντικές ανεπάρκειες σε βασικά είδη (ακόμη και βασικά είδη 

διατροφής), αποδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, έντονες πληθωριστικές πιέσεις 

και πολύ υψηλή ανεργία.

Έτσι, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα η χώρα έπρεπε να στηριχθεί σε ξένη βοήθεια 

για την αποκατάσταση των ζημιών του πολέμου. Η πρώτη ουσιαστική βοήθεια 

προήλθε από την UNRRA, ο χαρακτήρας της οποίας ήταν κυρίως ανθραιπιστικός, 

αδυνατώντας έτσι να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας και 

κοινωνίας.

Ωστόσο, κατά την περίοδο που ήταν προγραμματισμένη η λήξη της βοήθειας της 

UNRRA (Μάρτιος 1947), είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται οι μεταπολεμικές 

ισορροπίες δυνάμεων, καθιστώντας την Ελλάδα έναν αρκετά σημαντικό παράγοντα 

στην ευρύτερο στρατηγικό σχεδίασμά των ΗΠΑ. Έτσι, την ίδια περίπου περίοδο 

καταστρώθηκε το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο, ουσιαστικά, μέσω της ανοικοδόμησης 

της ελληνικής οικονομίας στόχευε στην αναχαίτιση του κομμουνισμού. Από τον 

Οκτώβριο του 1947, που ξεκίνησε η εφαρμογή του σχεδίου έως την επίσημη λήξη 

του, τον Δεκέμβριο του 1951, είχε συνεισφέρει το 36,1% της συνολικής ξένης 

βοήθειας στην Ελλάδα (Πίνακας 5.4) και το 52% της συνολικής μη στρατιωτικής 

βοήθειας.

Πίνακας 5.4: Ξένη βοήθεια στην Ελλάδα κατά το διάστημα Οκτωβρίου 1947- 

Δεκεμβρίου 1951

Τύπος βοήθειας Εκ. δολάρια ΗΠΑ %

Σχέδιο Μάρσαλ 826,7 36,1

Μη στρατιωτική βοήθεια από ΗΠΑ 536,6 23,5

Στρατιωτική βοήθεια από ΗΠΑ 559,4 24,5

Σύνολο βοήθειας από ΗΠΑ 1.992,7 87,1

Μη στρατιωτική βοήθεια από άλλες 

χώρες 212,5 9,3

Στρατιωτική βοήθεια από άλλες χώρες 152 6,6
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Σύνολο βοήθειας από άλλες χώρες 364,5 15,9

Συνολική μη στρατιωτική βοήθεια 1.575,8 68,9

Συνολική στρατιωτική βοήθεια 711,4 31,1

Συνολική βοήθεια 2.287,2 100,0

Πηγή: Petrochilos, 1989, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί ο κυρίαρχος ρόλος των ΗΠΑ, από τις οποίες προήλθε 

το 87,1% της συνολικής βοήθειας. Η προφανής αυτή σχέση εξάρτησης χαρακτήρισε 

ολόκληρη την υπό ανάλυση περίοδο. Το 1950 σχεδιάστηκε το πρώτο τετραετές
η

πρόγραμμα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας , προϊόντα του οποίου ήταν 

τόσο η μείωση των δημοσίων δαπανών όσο και η υποτίμηση του 1953. Ωστόσο, για 

την επίτευξη των στόχων του προγράμματος απαιτούνταν και μέτρα βιομηχανικής 

πολιτικής, τα οποία για τα δεδομένα της εποχής είχαν πολύ σημαντικότερες πολιτικές 

προεκτάσεις από τη νομισματική πολιτική. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να 

πάρουν τη μορφή προστατευτικών πολιτικών οι οποίες πιθανότατα θα απομάκρυναν 

την Ελλάδα από τη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Αυτοί οι φόβοι οδήγησαν τις ΗΠΑ σε 

μία εντατική προσπάθεια χειραγώγησης της ελληνικής πολιτικής σκηνής (Petrochilos, 

1989, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004), η οποία στο επίπεδο 

της οικονομικής πολιτικής εκφράστηκε από τη συνέχιση του laissez faire και laissez 

passer που είχε ουσιαστικά επιβληθεί στην Ελλάδα καθόλη σχεδόν τη διάρκεια της 

προπολεμικής περιόδου από τη Μ. Βρετανία.

Συνεπώς, η πρώτη αυτή μεταπολεμική υποπερίοδος δίκαια μπορεί να 

χαρακτηρίζεται ως η περίοδος της αμερικάνικης επιρροής, η οποία φυσικά, εκτός από 

τον πολιτικό χώρο, εκδηλώθηκε και στον οικονομικό που θα μας απασχολήσει στη 

συνέχεια.

Όπως φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 5.5), έως το 1970 είχαν πραγματοποιηθεί στην 

Ελλάδα ΑΞΕ συνολικού ύψους περίπου ενός δις δολαρίων8.

7 Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν: α) η ανασυγκρότηση του χρηματοοικονομικού, 
νομισματικού και πιστωτικού συστήματος της χώρας, β) η πλήρης απασχόληση των φυσικών της 
πόρων, γ) η μείωση των ποσοστών ανεργίας, δ) η διατήρηση και, ει δυνατόν, η βελτίωση του γενικού 
επιπέδου διαβίωσης και ε) η εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών.
* Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως φαίνεται από τον τίτλο του πίνακα, το ποσό αυτό αφορά επενδύσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Ν.Δ. 2687/ 53. Στην πραγματικότητα πραγματοποιήθηκαν
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Πίνακας 5.5: Σύνολο κινήσεως κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν υπό το 

καθεστώς του Ν.Δ. 2687/53 (1954-1975)

Έτος Εισαγωγές κεφαλαίων Εξαγωγές κεφαλαίων Καταβληθέντες τόκοι-κέρδη

1954 2.234.628

1955 1.295.642

1956 2.458.474 1.665.996

1957 3.932.449 1.187.540

1958 8.183.632 1.110.953 126.431

1959 4.401.505 1.698.590 350.038

1960 5.976.093 1.092.048 394.205

1961 7.345.148 612.700 518.495

1962 12.852.890 390.985 651.248

1963 30.698.971 527.975 596.421

1964 43.732.973 2.035.836 1.399.064

1965 72.211.223 1.603.417 2.051.170

1966 48.438.069 1.879.427 3.617.277

1967 62.804.237 4.505.471 4.535.473

1968 29.646.785 7.295.332 6.182.671

1969 20.745.869 12.789.483 7.823.087

1970 40.186.159 14.764.755 8.831.413

1971 43.815.677 20.909.260 10.121.860

1972 27.283.684 21.410.223 8.090.621

1973 133.508.174 19.007.231 9.407.712

1974 254.381.964 27.284.404 17.365.223

1975 151.729.288 40.971.869 19.552.122

Σύνολο 1.007.863.534 182.743.495 101.614.531

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (Ρουμελιώτης, 1978), αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση,

2004

Ωστόσο, η σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προπολεμική προκύπτει από την 

κλαδική κατανομή των επενδύσεων της περιόδου, η οποία απεικονίζεται παρακάτω 

(Πίνακας 5.6). Η συντριπτική πλειοψηφία των επενδύσεων στην εικοσαετία

και άλλες επενδύσεις εκτός αυτού του πλαισίου (βλ. Ρουμελιώτης, 1978), χωρίς, ωστόσο, να 
αλλοιώνουν σημαντικά την εικόνα.
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κατευθύνθηκε προς τη μεταποίηση (περίπου 80%), ενώ οι αεροπορικές επιχειρήσεις 

(που προφανώς αφορά την Ολυμπιακή Αεροπορία) απορρόφησαν ένα επιπλέον 10%, 

αφήνοντας ένα αντίστοιχο ποσό για όλους τους υπόλοιπους κλάδους.

Πίνακας 5.6: Κλαδική διάρθρωση των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν υπό το 

καθεστώς του Ν.Δ. 2687/ 53 (1954-1973)

Κλάδος Εκ. δολάρια ΗΠΑ %

Μεταποίηση 638,3 80,1

Ναυτιλία 7,3 0,9

Μεταλλεία 21,1 2,6

Ξενοδοχ. & τουριστικές

επιχ/σεις 20,6 2,6

Αεροπορικές επιχειρήσεις 78,2 9,8

Αλιευτικές επιχειρήσεις U 0,2

Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 1,5 ο a
Διάφορες 28,8 3,6

Σύνολο 797 100,0

Πηγή: Ρουμελιώτης, 1978, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της υπό διερεύνησης περιόδου, μεταβλήθηκε 

σημαντικά και η προέλευση των ΑΞΕ. Οι ΗΠΑ ήταν η χώρα που κυριάρχησε, 

επενδύοντας 313 εκ. δολάρια ΗΠΑ (που αντιστοιχεί στο 39,3% των συνολικών 

εισερχόμενων ΑΞΕ), με τη Γαλλία, από την οποία προήλθε περίπου το ένα τέταρτο 

των ΑΞΕ, να έπεται (Πίνακας 5.7). Εντύπωση προκαλεί η σημαντική υποχώρηση της 

Μ. Βρετανίας από τον κατάλογο των σημαντικών επενδυτών, καθώς λιγότερο από το 

1% των συνολικών εισερχόμενων ΑΞΕ προήλθε από την εν λόγο χώρα.
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Πίνακας 5.7: Προέλευση των κεφαλαίων που επενδύθηκαν υπό το καθεστώς 

του Ν.Δ. 2687/ 53 (1954-1973)

Χώρα Εκ. δολάρια ΗΠΑ %

ΗΠΑ 312,9 39,3

Γαλλία 195,8 24,6

Γερμανία 42,2 5,3

Ιταλία 26,2 3,3

Ελβετία 23,4 2,9

Μ. Βρετανία 6,4 0,8

Υπόλοιπες χώρες 190,1 23,9

Σύνολο 797 100,0

Πηγή: Ρουμελιώτης, 1978, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004

Η εικόνα της προέλευσης των εισερχόμενων ΑΞΕ κατά κλάδο και χώρα 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 5.1. Παρά το γεγονός ότι η κατανομή αυτή είναι 

ενδεικτική (βλ. υποσημείωση 9), εμφανίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 

των κυριότερων χωρών προέλευσης. Συγκεκριμένα, ενώ σε όλες τις χώρες η 

μεταποίηση είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα, απορροφώντας περισσότερο από το 

60% των συνολικών ΑΞΕ, οι επενδύσεις των ΗΠΑ παρουσιάζονται περισσότερο 

ισορροπημένες από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Αντίθετα, σχεδόν το σύνολο των 

γαλλικών επενδύσεων (περίπου το 96%) κατευθύνθηκαν προς τη μεταποίηση, ενώ 

φαίνεται ότι οι υπόλοιπες χώρες ακολούθησαν ένα πιο παραδοσιακό μοντέλο 

διείσδυσης με τις εξορύξεις να αποτελούν μία σημαντική δραστηριότητα.

Η ανάγνωση, ωστόσο, του γραφήματος πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τα 

δεδομένα του συνολικού όγκου των επενδύσεων της κάθε χώρας (Πίνακας 5.7). Με 

αυτόν τον τρόπο γίνεται προφανής ο κυρίαρχος ρόλος των ΗΠΑ σε όλους τους 

κλάδους εκτός της μεταποίησης. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.2 (το οποίο 

στηρίζεται στα δεδομένα από τα οποία προέκυψε το Γράφημα 5.1 και ως εκ τούτου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ενδεικτικά - αν και εκτιμούμε ότι η πραγματική 

εικόνα διαφέρει πολύ), οι ΑΞΕ των ΗΠΑ στους κλάδους των μεταλλείων, του 

τουρισμού και των διαφόρων επιχειρήσεων κάλυπταν περισσότερο από το 40% των 

συνολικών εισερχόμενων ΑΞΕ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η παρουσία τους ήταν
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μικρή σε κάποιον από τους υπόλοιπους κλάδους. Αν μάλιστα αφαιρεθούν τα δεδομένα 

των λοιπών χωρών, ο μόνος κλάδος στον οποίο οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν (οριακά) 

λιγότερο από τις μισές συνολικές ΑΞΕ ήταν η μεταποίηση.

Γράφημα 5.1: Ενδεικτική κλαδική κατανομή των εισερχόμενων ΑΞΕ κατά 

χώρα προέλευσης (1954-1970)9

ΗΠΑ Γαλλία Ελβετία Γερμανία Αγγλία Λοιπές 

Η Μεταποίηση ■ Μεταλλεία Η Τουρισμός ■ Μεταφορές ΠΔιάφορες

Πηγή: Μπενάς, 1976, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004

Σύμφωνα με τον Γιαννίτση (1983, αναφορά σε διδακτορική διατριβή Θ. 

Καλογερέση, 2004), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εισερχόμενων ΑΞΕ αυτής της 

περιόδου ήταν τα εξής: α) πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε δραστηριότητες οι 

οποίες έως τότε ήταν ανύπαρκτες, αυξάνοντας το φάσμα των παραγόμενων στην 

Ελλάδα προϊόντων, β) πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής

9 Τα στοιχεία του γραφήματος δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά των δύο προηγούμενων πινάκων (Πίνακας 
5.6 και 5.7), για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι προφανής και αφορά την περίοδο αναφοράς, η οποία είναι 
διαφορετική για το διάγραμμα. Δεδομένου ότι τα τρία έτη που δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία του 
διαγράμματος εισέρευσε στη χώρα περισσότερο από το 50% των συνολικών εισερχόμενων ΑΞΕ (βλ. 
Πίνακας 5.5), η εικόνα είναι πιθανό να είναι πολύ διαφορετική. Ο δεύτερος λόγος αφορά το γεγονός ότι 
τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το γράφημα αφορούν τις εγκριθείσες και όχι τις πραγματοποιηθείσες 
επενδύσεις στη χώρα. Παρόλα αυτά το διάγραμμα παρουσιάζεται, καθώς αποτελεί τη μοναδική ένδειξη 
της κατά χώρα κλαδικής κατανομής των εισερχόμενων ΑΞΕ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
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κεφαλαιουχικών και ενδιάμεσων προϊόντων και γ) δημιουργήθηκαν ορισμένες νέες 

πολύ μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Ωστόσο, το σημαντικότερο ζήτημα (τουλάχιστον όπως προκύπτει από τη 

βιβλιογραφία της περιόδου μετά την μεταπολίτευση - βλ. Μπενάς, 1976, 

Σακελλαρόπουλος, 1979, αναφορά σε: διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004) 

που σχετίζεται με την επενδυτική διείσδυση της περιόδου αφορά την εξάρτηση της 

ελληνικής μεταποίησης - και κατά συνέπεια της ελληνικής οικονομίας - από το ξένο 

κεφάλαιο.

Γράφημα 5.2: Ποσοστιαία συμμετοχή χωρών στις συνολικές εισερχόμενες 

επενδύσεις πέντε βασικών κλάδων

□ ΗΠΑ Β Γαλλία ΒΕλβιτΙα Β Γερμανία Ο Αγγλία ΒΛαπτΙς

Πηγή: Θ. Καλογερέσης, 2004

Είναι αλήθεια ότι, όπως αναφέρει ο Γιαννίτσης (1983, αναφορά σε διδακτορική 

διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004), το 1968 σε πολλούς από τους σημαντικούς κλάδους 

της οικονομίας (ιδιαίτερα στους κλάδους πετρελαιοειδών, μεταλλουργίας, ηλεκτρικών 

ειδών και μεταφορικών μέσων) η αλλοδαπή συμμετοχή στα πάγια κεφάλαια 

υπερέβαινε το 50%. Η κατάσταση αυτή θεωρήθηκε ότι λειτουργούσε τελικά εις βάρος
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της ελληνικής οικονομίας, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις και σε όρους κόστους- 

οφέλους πράγματι συνέβαινε. Ένα παράδειγμα που αναφέρεται τόσο από τον Μπενά 

(1976, αναφορά σε διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004), όσο και από τον 

Σακελλαρόπουλο (1979, αναφορά σε διδακτορική διατριβή Θ. Καλογερέση, 2004) 

αφορά την ανάλυση του Ganiatsos (1971, αναφορά σε διδακτορική διατριβή Θ. 

Καλογερέση, 2004) σύμφωνα με την οποία οι επενδύσεις της Αλουμίνιο της Ελλάδας 

και Esso Pappas επέφεραν καθαρή συναλλαγματική επιβάρυνση στην ελληνική 

οικονομία.

Το σύνολο αυτής της βιβλιογραφίας, με τα σημερινά δεδομένα, δείχνει 

ξεπερασμένο και έντονα πολιτικά φορτισμένο. Ωστόσο, η απόρριψη του για αυτούς 

τους λόγους θα ήταν λανθασμένη. Η αλήθεια είναι ότι απηχεί την τότε 

πραγματικότητα της ξένης επιχειρηματικής παρουσίας στην Ελλάδα, στην οποία το 

πολιτικό ήταν αδιαχώριστο από το οικονομικό στοιχείο. Επίσης αντανακλά τις 

συνθήκες που θα επικρατήσουν την επόμενη περίοδο.

5.1.3 Η Μεταπολεμική Περίοδος Π: 1976 - Σήμερα

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.3, οι ροές εισερχόμενων ΑΞΕ στη χώρα 

αυξήθηκαν σημαντικά μετά το 1975 και με την εξαίρεση δύο περιόδων (1980-1986 

και 1998-1999), συνέχισαν να αυξάνονται με σχετικά σταθερούς ρυθμούς έως το 

2001.

Ωστόσο, η αυτόνομη θεώρηση της Ελλάδας αποκρύπτει έναν σημαντικότατα 

παράγοντα που χαρακτήρισε ένα μεγάλο μέρος της υπό διερεύνηση περιόδου (ιδίως 

την περίοδο μετά το 1990), που δεν είναι άλλος από την εκρηκτική αύξηση των 

επιπέδων ΑΞΕ παγκοσμίως. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.4, έως το 1990 οι κατά 

κεφαλήν εισερχόμενες ΑΞΕ της Ελλάδας ουσιαστικά συμβάδιζαν με αυτές των 

υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης (παρότι το δείγμα αποτελείται από εννέα μόνο χώρες, 

είναι αντιπροσωπευτικό της συνολικής εικόνας).
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Γράφημα 5.3: Η εξέλιξη των εισερχόμενων ΑΞΕ (1970-2001)

—♦— Εισ. ΞΑΕ

Πηγή: UNCTAD FDI Database

(http://www.unctad.org/Templates/Page.asp7intltemIDH 923&lang=l)

Από το γράφημα αυτό προκύπτει και ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα, που 

αφορά το ρόλο των συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας ως προσδιοριστικού 

παράγοντα των εισροών ΑΞΕ. Έτσι, ενώ κάποιος θα περίμενε ότι η εσωτερική 

πολιτική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980, 

κυρίαρχο στοιχείο της οποίας ήταν μία έντονη φιλολογία αποστασιοποίησης από τα 

διεθνή κέντρα εξουσίας (και κατά συνέπεια και το διεθνικό κεφάλαιο), ήταν αυτή που 

σε σημαντικό βαθμό μονομερώς συνέβαλε στη μείωση των εισερχόμενων ΑΞΕ που 

απεικονίζεται στο Γράφημα 5.3. Η πραγματικότητα, στο βαθμό που αυτή 

απεικονίζεται στο Γράφημα 5.4, φαίνεται να είναι διαφορετική.
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Γράφημα 5.4: Μεταβολή των κατά κεφαλήν εισερχόμενων ΑΞΕ στην Ελλάδα 

και σε οκτώ επιλεγμένες χώρες (1970-1990)
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Πηγή: Θ. Καλογερέσης, 2004

Συγκεκριμένα, τα επίπεδα των κατά κεφαλήν εισερχόμενων ΑΞΕ στη χώρα, 

φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας (1970-1990) ουσιαστικά συμβάδιζαν με 

αυτά των υπόλοιπων περισσότερο ή εξίσου αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.5, η κατάσταση αυτή σύντομα αρχίζει να 

μεταβάλλεται10, με την Ελλάδα να βρίσκεται καθηλωμένη στην τελευταία θέση της 

σχετικής κατάταξης. Ο μέσος όρος των κατά κεφαλήν εισερχόμενων ΑΞΕ της 

Ελλάδας, που τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν 92 δολάρια ΗΠΑ, παρουσιάζοντας 

αξιοσημείωτη καθήλωση, μπορεί να συγκριθεί μόνο με το αντίστοιχο μέγεθος της 

Ιταλίας (97 δολάρια). Τα αντίστοιχα μεγέθη της Πορτογαλίας και της Ισπανίας ήταν

10 Πρέπα να σημειωθεί ότι η κλίμακα των δύο γραφημάτων (Γράφημα 5.4 και 5.5) είναι τελείως 
διαφορετική, αντανακλώντας την εκρηκτική αύξηση των μεγεθών της δεύτερης περιόδου. Για να γίνει 
καλύτερα κατανοητό το παραπάνω, αρκεί να αναφερθεί ότι οι κατά κεφαλήν εισερχόμενες ΑΞΕ της 
Ισπανίας (της χώρας με το μεγαλύτερο μέγεθος) το 1990 ήταν 356 δολάρια ΗΠΑ. Τα υψηλότερα 
αντίστοιχα ποσά το 2000 ήταν περίπου είκοσι φορές μεγαλύτερα.
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260 και 347 δολάρια αντίστοιχα, ενώ σε χώρες όπως η Ιρλανδία, η Δανία και η 

Σουηδία ήταν υψηλότερα από 1.500 δολάρια.

Γράφημα 5.5: Μεταβολή των κατά κεφαλήν εισερχόμενων ΑΞΕ στην Ελλάδα 

και σε οκτώ επιλεγμένες χώρες (1991-2001)

8000 --------------

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Αυστρία · ■ ■ Δανία Φινλανδία ■■■■ Ελλάδα -------- Ιρλανδία

— Ιταλία — — Πορτογαλία .... Ισπανία — Σουηδία

Πηγή: Θ. Καλογερέσης, 2004

Το 2002 η συγκυρία ήταν ιδιαίτερα αρνητική για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, 

δεδομένου ότι το έντονο κλίμα αβεβαιότητας για τις οικονομικές προοπτικές που 

επικρατούσε περιόρισε σημαντικά την κίνηση κεφαλαίων. Όπως ήταν φυσικό, οι 

εξελίξεις αυτές επηρέασαν αρνητικά και την ελληνική κεφαλαιαγορά. Κατά κύριο 

λόγο εθίγησαν οι επενδύσεις που εμπεριέχουν στοιχεία αβεβαιότητας, όπως είναι και 

οι ΑΞΕ, ενώ αντίθετα ενισχύθηκαν σημαντικά οι ασφαλείς τοποθετήσεις. Το 2002 οι 

άμεσες επενδύσεις παρουσίασαν μικρή καθαρή εισροή ύψους 643 εκατομμυρίων 

ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε, η δυσμενής διεθνής συγκυρία και η σημαντική μείωση των 

ροών για ΑΞΕ παγκοσμίως επηρέασαν αρνητικά και τις αντίστοιχες ροές προς την 

ελληνική οικονομία. Αυτό κατά κύριο λόγο αφορά τις άμεσες επενδύσεις στην 

Ελλάδα από μη κατοίκους, οι οποίες ήταν σχεδόν μηδενικές (53 εκατομμύρια ευρώ).

81



Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Πλαίσια της Διεθνούς και Ελληνικής Πραγματικότητας.

γεγονός που αποτελεί δυσμενή εξέλιξη, δεδομένης της σημαντικής εισροής, ύψους 

1.776 εκατομμύρια ευρώ, το προηγούμενο έτος.

Πίνακας 5.8: Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών (σε εκατομμύρια 

ευρώ)

2000 2001 2002*

Ισοζύγιο Χρημ/κών συναλλαγών (I+II+III+IV) 8.906,3 6.934,8 10.310,4

I. Άμεσες Επενδύσεις -1.116,2 1.087,6 -643,0

Κατοίκων στο Εξωτερικό -2.319,0 -688,5 -696,3

Μη Κατοίκων στην Ελλάδα 1.202,8 1.776,1 53,4

II. Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου 9.107,5 9.464,8 10.937,8

Απαιτήσεις -933,0 -514,7 -2.230,0

Υ ποχρεώσεις 10.040,5 9.979,5 13.167,8

III. Λοιπές Επενδύσεις -4.856,8 -9.794,6 1.998,6

Απαιτήσεις -1.060,6 -1.467,0 -7.481,9

Υποχρεώσεις -3.796,2 -8.327,6 9.480,5

(Δάνεια γενικής κυβέρνησης) -437,7 -2.809,7 -4.510,1

IV. Μεταβολή Συναλλαγματικών Διαθεσίμων 5.771,7 6.177,0 -1.983,0

Τακτοποιητέα Στοιχεία -533,9 1.234,5 -1.674,9

* Προσωρινά Στοιχεία

Πηγή: Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 2002

Οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους αφορούσαν σε μεγάλο 

βαθμό σύναψη και αποπληρωμή δανείων μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιριών. 

Ειδικότερα, η χαμηλή καθαρή εισροή από μη κατοίκους εξηγείται ως ένα βαθμό από 

το γεγονός ότι τα δάνεια αυτά παρουσίασαν το 2002 (καθαρή) εκροή ύψους 400 

εκατομμύρια ευρώ περίπου. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η καθαρή εισροή για 

συμμετοχή των μη κατοίκων σε αυξήσεις κεφαλαίων και εξαγορές υφιστάμενων 

εταιριών, καθώς και σε ίδρυση νέων, ανήλθε σε 250 εκατομμύρια ευρώ περίπου και 

κατά κύριο λόγο αφορούσε πιστωτικά ιδρύματα. Από τις επενδύσεις αυτές οι πιο 

σημαντικές είναι: η αύξηση της συμμετοχής της Credit Agricole στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας κατά 54 εκατομμύρια ευρώ και η συμμετοχή στην 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Sara Lee Holdings Ελλάδος (εταιρία
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ενδυμάτων) και της Nova Bank από τις Sara Lee Ολλανδίας και BCP Πορτογαλίας 

κατά περίπου 48 εκατομμύρια και 50 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα. Τέλος, από τη 

γεωγραφική κατανομή των άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα από μη κατοίκους (βλ. 

Πίνακα 5.9) προκύπτει ότι μικρή θετική καθαρή εισροή παρουσίασαν οι επενδύσεις 

από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς και της Μέσης Ανατολής και της 

Μεσογείου (όπου περιλαμβάνεται η Κύπρος).

Πίνακας 5.9: Διάρθρωση ΑΞΕ στην Ελλάδα κατά Γεωγραφική Περιοχή 

Προέλευσης* (σε εκατομμύρια ευρώ)

2001 2002**

ΟΟΣΑ1 1.678 24

(94,5)

ΕΕ 1.641 -44

(92,4)

Ζώνη του Ευρώ 1.333 -326

(75,0)

Βαλκανικές Χώρες2 0,0 ο,ο

(0,0)

Κεντρική Ευρώπη και πρώην ΕΣΣΔ3 ο,ο ο,ο

(0,0)

Μέση Ανατολή και Μεσόγειος4 25 36

(1,4)

Αλλες Χώρες 73 -7

(4,1)

Σύνολο ΑΞΕ Μη Κατοίκων 1.776 53

1 Είκοσι τέσσερις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ εκτός Μεξικού, Νοτίου Κορέας, Τσεχίας, Πολωνίας και 

Ουγγαρίας.

2 Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και χώρες πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σλοβενία, Βοσνία, Κροατία, 

ΠΓΔΜ και Νέα Γιουγκοσλαβία/ Σερβία - Μαυροβούνιο).

3 Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία και χώρες πρώην ΕΣΣΔ.

4 Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδος στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο.

* Η εκατοστιαία συμμετοχή κάθε περιοχής στο σύνολο των άμεσων επενδύσεων σε παρένθεση.

** Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 2002
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Το 2003, η αρνητική διεθνής συγκυρία, λόγω του πολέμου του Ιράκ (και 

ορισμένων τρομοκρατικών ενεργειών) και του σχετικά χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης 

της παγκόσμιας (ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής) οικονομίας, συνέβαλε στη μείωση του 

μεγέθους των καθαρών χρηματοοικονομικών εισροών προς την ελληνική οικονομία, 

αλλά δεν επηρέασε σημαντικά τη σύνθεση τους. Ειδικότερα, τα δύο βασικά 

χαρακτηριστικά των εξελίξεων του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών συναλλαγών τα 

τελευταία χρόνια, δηλαδή η μεγάλη εισροή κεφαλαίων για την αγορά ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου και οι χαμηλές εισροές ΑΞΕ, παρατηρήθηκαν και το 2003.

Πίνακας 5.10: Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών (σε εκατομμύρια 

ευρώ)

2001 2002 2003*

Ισοζύγιο Χρημ/κών συναλλαγών (I+II+III+IV) 6.934,8 10.310,4 9.663,7

I. Άμεσες Επενδύσεις 1.087,6 -643,0 544,7

Κατοίκων στο Εξωτερικό -688,5 -696,3 -41,2

Μη Κατοίκων στην Ελλάδα 1.776,1 53,4 585,9

II. Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου 9.464,8 10.937,8 12.334,0

Απαιτήσεις -514,7 -2.230,0 -8.737,9

Υποχρεώσεις 9.979,5 13.167,8 21.071,8

III. Λοιπές Επενδύσεις -9.794,6 1.998,6 -7.623,9

Απαιτήσεις -1.467,0 -7.481,9 -4.034,5

Υποχρεώσεις -8.327,6 9.480,5 -3.589,4

(Δάνεια γενικής κυβέρνησης) -2.809,7 -4.510,1 -2.618,4

IV. Μεταβολή Συναλλαγματικών Διαθεσίμων 6.177,0 -1.983,0 4.409,0

* Προσωρινά στοιχεία.

Πηγή: Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 2003

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, η καθαρή εισροή οφείλεται κυρίως στις 

επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους, οι οποίες ανήλθαν στα 586 εκατομμύρια 

ευρώ, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη - αν και τα επίπεδο παραμένει χαμηλό - 

σε σχέση με τη σχεδόν μηδενική εισροή το 2002 (53 εκατομμύρια ευρώ). Πρέπει 

πάντως να επισημανθεί ότι η καταγραφή των επενδύσεων στην Ελλάδα από μη
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κατοίκους, με βάση τις καθαρές εκροές και εισροές αντίστοιχα, υποεκτιμά το 

πραγματικό μέγεθος της συνολικής επενδυτικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, 

σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από μη κατοίκους, αλλά η 

καθαρή εισροή εμφανίζεται ουσιωδώς μικρότερη, λόγω των ρευστοποιήσεων 

συμμετοχών από μη κατοίκους στο ίδιο διάστημα. Πέραν όμως των επισημάνσεων 

αυτών, πρέπει να τονιστεί ότι ο βαθμός προσέλκυσης ΑΞΕ παραμένει ιδιαίτερα 

χαμηλός, γεγονός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την 

ελληνική οικονομία.

Οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους προήλθαν σχεδόν 

αποκλειστικά από χώρες της ΕΕ (βλ. Πίνακα 5.11). Ειδικότερα, ιδιαίτερα σημαντική 

ήταν η εξαγορά της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας Panafon ΑΕΕΤ από τη Vodafone, 

ύψους 737 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και η αγορά του 16,65% (ύψους 326 

εκατομμυρίων ευρώ) του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΠΕ από την Pan European Oil, 

βασικό μέτοχο της Πετρόλα. Τέλος, σημαντική επένδυση αποτέλεσε η εξαγορά της 

καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος από την αμερικανική εταιρία Philip Morris, 

συνολικού ύψους 439 εκατομμυρίων ευρώ.

Πίνακας 5.11: Διάρθρωση ΑΞΕ στην Ελλάδα Κατά Γεωγραφική Περιοχή 

Προέλευσης*

Εκατομμύρια Ευρώ Εκατοστιαία

μεταβολή**

2002 2003** 2003/2002

ΟΟΣΑ1 24 672

ΕΕ -44 701

Ζώνη του Ευρώ -326 206

Βαλκανικές Χώρες2 0,0 1,0 0,0

Κεντρική Ευρώπη και Πρώην ΕΣΣΔ3 0,0 0,0 0,0

Μέση Ανατολή και Μεσόγειος'1 36 12 -66,7

Άλλες Χώρες -7 -99

Σύνολο Άμεσων Επενδύσεων μη κατοίκων 53 586 1.005,7

1 Είκοσι τέσσερις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ εκτός Μεξικού, Ν. Κορέας, Τσεχίας, Πολωνίας και 

Ουγγαρίας.

2 Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και χώρες πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σλοβενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
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Κροατία, ΠΓΔΜ και Σερβία-Μαυροβούνιο).

3 Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία και χώρες πρώην ΕΣΣΔ.

4 Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο.

* Σε παρενθέσεις η εκατοστιαία συμμετοχή κάθε περιοχής στο σύνολο των άμεσων επενδύσεων. 

** Προσωρινά στοιχεία.

Πηγή: Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 2003

5.2 Το Νομικό Καθεστώς των ΑΞΕ στην Ελλάδα

Το νομικό πλαίσιο που διεπει τη λειτουργία ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

διαμορφώθηκε κατά την περίοδο αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο και είναι αυτό που 

ουσιαστικά διαμόρφωσε την κατάσταση των ΑΞΕ στην Ελλάδα, έως σήμερα.

Το βασικό πλαίσιο διαμορφώθηκε από το Ν.Δ. 2687/1953 για τις επενδύσεις και 

την προστασία του ξένου κεφαλαίου που επεδίωκε την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων μέσω σημαντικών διευκολύνσεων και παραχωρήσεων δικαιωμάτων. Ο 

νόμος αυτός συμπληρώθηκε από μία σειρά άλλων βοηθητικών νόμων (Α.Ν. 89/1967, 

Α.Ν. 378/1968, Ν.Δ. 916/1971) και τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα εξής 

(Ρουμελιώτης, 1978):

Δυνατότητα επαναπατρισμού των κεφαλαίων, κερδών και τόκων. Τα ποσοστά 

(μετά την αφαίρεση των τόκων) ανέρχονταν σε 10% για τα κεφάλαια (συγκεκριμένα, 

για τις αποσβέσεις των κεφαλαίων που εισάγονται) και τους τόκους, και 12% για τα 

κέρδη. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ν. 4171/1961 επιτρέπεται η εξαγωγή κερδών 6% 

επί των ήδη επαναπατρισθέντων ξένων κεφαλαίων, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 8% 

του εισαχθέντος συναλλάγματος από εξαγωγές της επιχείρησης. Είναι δυνατή η 

μαζική εξαγωγή κερδών και τόκων που προκύπτουν από συσσώρευση (επιτρεπόμενων 

ορίων που δεν εξαντλήθηκαν) προηγούμενων χρόνων. Τα ποσοστά επαναπατρισμού 

κεφαλαίων και κερδών είναι δυνατό να αυξηθούν σημαντικά για εξαγωγικές 

επιχειρήσεις, φθάνοντας στο 70% του εισαχθέντος συναλλάγματος από εξαγωγές. 

Τέλος, επιτρέπεται η εξαγωγή συναλλάγματος για μισθώματα μηχανημάτων ή άλλης 

μορφής κεφαλαίου του εξωτερικού και για αμοιβές αλλοδαπού προσωπικού.

86



Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Πλαίσια της Διεθνούς και Ελληνικής Πραγματικότητας.

Εξασφάλιση της ιδιοκτησίας, που μεταφράζεται σε εξαίρεση από κάθε 

αναγκαστική απαλλοτρίωση των περιουσιακών στοιχείων των ξένων επιχειρήσεων, 

ενώ μόνο σε περίπτωση πολέμου προβλέπεται η δυνατότητα επίταξης, εφόσον 

εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των ενόπλων δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η προσέλκυση ΑΞΕ στη χώρα είναι 

(τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων) ένας ρητά διατυπωμένος στόχος πολιτικής. 

Υπό την επήρεια των μεταβαλλόμενων συνθηκών, αλλά και των δεσμεύσεων της 

χώρας όπως αυτές απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και 

κυρίως την ΕΕ το πλαίσιο πολιτικής έχει διαμορφωθεί ως εξής1

Οι περισσότεροι περιορισμοί εισόδου, που ίσχυαν για διάφορους κλάδους (π.χ. 

τηλεφωνία, ενέργεια) είτε έχουν ήδη αρθεί, είτε επίκειται να αρθούν σύντομα. 

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της εισόδου ΠΕ στην ελληνική αγορά, το 1996 

ιδρύθηκε το ΕΛΚΕ.

Όσον αφορά την ιδιοκτησία και τον έλεγχο υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένους 

κλάδους, όπως η τηλεόραση, η ναυτιλία και οι εξορύξεις.

Όσον αφορά τις λειτουργικές συνθήκες, δεν υφίστανται απαιτήσεις υποχρεωτικών 

αποδόσεων, ούτε και τοπικού περιεχομένου (local content requirements - αφορά την 

υποχρεωτική προμήθεια εισροών από την τοπική αγορά). Υπάρχουν, ωστόσο, 

περιορισμοί, για λόγους εθνικής ασφάλειας, που αφορούν την αγορά γης σε 

παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές. Κατά τα λοιπά, είναι εγγυημένη η ίση 

μεταχείριση των ξένων και ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό αφορά τόσο τις 

λειτουργικές συνθήκες (άδειες λειτουργίας κ.λ.π.), καθώς και τα επενδυτικά κίνητρα.

Τέλος, οι εισροές κεφαλαίων είναι ελεύθερος, ενώ επιτρέπεται και είναι 

εγγυημένος ο επαναπατρισμός των κεφαλαίων. Όσον αφορά τον επαναπατρισμό 

κερδών και τόκων, είναι επίσης ελεύθερος. 11

11 Βλ. UNCTAD WID Country Profile: Greece,
(http://rO.unctad.org/en/subsites/dite/fdistats_files/pdfs/Greece_profile.pdf)
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5.3 ΑΞΕ στην Ελλάδα - Κριτική Διερεύνηση

Το 1998 η εταιρία υψηλής τεχνολογίας Atmel Hellas ΑΕ, θυγατρική της 

αμερικανικής Atmel Corp, αποφάσισε να επενδύσει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 

σε μία περιοχή με έντονη αποβιομηχάνιση, την Πάτρα. Οι επενδυτές θα δαπανούσαν 

19 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό να δημιουργήσουν ένα κέντρο σχεδίασης 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για ειδικές εφαρμογές στους χώρους της ασύρματης και 

ενσύρματης επικοινωνίας, με εστίαση στις αγορές των τηλεπικοινωνιών και των 

πολυμέσων.

Η επένδυση εντάχθηκε στον Ν. 2601 με επιχορήγηση ύψους 7,6 εκατομμύρια 

ευρώ και ήδη έχει ολοκληρωθεί το 74% αυτής. Από τις 200 θέσεις εργασίας που 

προ βλέπονται στον επενδυτικό φάκελο - σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης 

έχουν δημιουργηθεί οι 118.

Με αυτά τα δεδομένα θα περίμενε κανείς ότι μια τέτοια επένδυση θα ετύγχανε από 

το κράτος, αν μη τι άλλο, προνομιακής μεταχείρισης. Η κρατική μηχανή θα φρόντιζε 

για την διευκόλυνση της και της επιτυχία της. Συμβαίνει αυτό; Όχι, ή πιο σωστά, δε 

σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της 

Atmel Hellas, κ. Στ. Κουτρουμπίνα (Αναφορά σε: «Γιατί οι ξένοι επενδυτές μας 

γυρίζουν την πλάτη». Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2003), αφού ολοκληρώθηκε το 74% 

της επένδυσης, εγκρίθηκε η πρώτη δόση της επιχορήγησης και αν το ΕΛΚΕ δεν 

στήριζε την προσπάθεια αυτή και αν δεν καθοδηγούσε τη δημιουργία του επενδυτικού 

φακέλου, ώστε να μπορεί να υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, ίσως εγκατέλειπαν την 

προσπάθεια. Όφειλαν μέχρι την 21η Ιανουάριου του 2002 να έχουν ολοκληρώσει το 

50% της επένδυσης και να έχουν υποβάλει την αίτηση για έλεγχο. Κατέθεσαν την 

αίτηση 22 Ιανουάριου 2002. Χρειάστηκαν επτά ολόκληροι μήνες για να γίνει ο 

έλεγχος και στη συνέχεια άλλοι επτά για να εκδοθεί η απόφαση ότι δικαιούνται την 

επιχορήγηση. Όπως καταλαβαίνετε, τα περιθώρια αντοχής και υπομονής, και της 

μητρικής εταιρίας, είχαν αρχίσει να στενεύουν. Είχαν αρχίσει να θεωρούν υπερβολικά 

αυτά που συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι οι επικεφαλείς της είναι Έλληνες. 

Σκεφτείτε πώς θα αντιδρούσαν αν δεν γνώριζαν καθόλου την Ελλάδα και βάδιζαν με 

γνώμονα το πώς γίνονται τα πράγματα στο εξωτερικό. Αυτοί τώρα, από την πλευρά
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τους, θα προσπαθήσουν να επιταχύνουν τους ρυθμούς υλοποίησης της επένδυσης, που 

πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2004.

Ο πρέσβης μιας χώρας παραπονέθηκε, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Ανάπτυξης 

(Αναφορά σε: «Γιατί οι ξένοι επενδυτές μας γυρίζουν την πλάτη», Οικονομικός 

Ταχυδρόμος, 2003), πως η εταιρία της χώρας του θέλησε να πραγματοποιήσει μια 

επένδυση σε αιολικά πάρκα και αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει, αφού στην... 18η 

άδεια εξαντλήθηκε η υπομονή της. Για να εγκριθεί η επένδυση έπρεπε να συλλέξει 

ακόμη 13 άδειες από διάφορες υπηρεσίες.

Πολλούς μήνες πριν, ορισμένοι κεφαλαιούχοι εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον να 

επενδύσουν σε μία μονάδα χρυσού στη Θράκη. Ο φάκελος πηγαινοέρχεται ακόμη από 

τις νομαρχίες στα υπουργεία χωρίς αποτέλεσμα προς το παρόν.

Όλα τα ανωτέρω έχουν κοινό παρονομαστή: τη δυσκολία και περιπλοκότητα των 

επενδύσεων στην Ελλάδα - παρότι η χώρα τις έχει απόλυτη ανάγκη.

Τον Σεπτέμβριο του 2003 δημοσιοποιήθηκε η ετήσια έκθεση του World 

Investment Report 2003, στην οποία ο λεγόμενος δείκτης FDI Performance Index, που 

είναι ενδεικτικός της επιτυχίας μιας χώρας να προσελκύσει ΑΞΕ, βρίσκει την Ελλάδα 

στην 118η θέση, σε σύνολο 140 χωρών (βλ. Πίνακα 5.12 και 5.14). Σε μία άλλη 

κατάταξη της ίδιας έρευνας, στον δείκτη που παρέχει ενδείξεις για τη δυνατότητα μιας 

χώρας να προσελκύει ΑΞΕ, η Ελλάδα κατέλαβε την 36η θέση, μία θέση πάνω από την 

Πορτογαλία (βλ. Πίνακα 5.13 και 5.14).

Πίνακας 5.12: Inward FDI Performance Index 2000-2002 (140 economies)

Rank Economy Score

(0-1)

Rank Economy Score

(0-1)

1 Belgium and Luxembourg 13.531 71 Australia 0.913

2 Hong Kong, China 6.508 72 Bahrain 0.910

3 Ireland 6265 73 Romania 0.907

4 Brunei Darussalam 5.531 74 Venezuela 0.896

5 Angola 5278 75 Austria 0.894

6 Singapore 4.755 76 Zambia 0.864

7 Netherlands 4.016 77 Peru 0.845

8 Slovakia 3.906 78 South Africa 0.807
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9 Bolivia 3.661 79 Nigeria 0.784

10 Czech Republic 3.583 80 Thailand 0.753

11 Denmark 3.545 81 Qatar 0.752

12 Kazakhstan 3.456 82 Coted' Ivoire 0.745

13 Azerbaijan 3371 83 Tajikistan 0.718

14 Gambia 3366 84 Myanmar 0.707

15 Moldova, Republic of 2.994 85 Argentina 0.692

16 Trinidad and Tobago 2.882 86 Papua New Guinea 0.654

17 Nicaragua 2.729 87 Iceland 0.649

18 Guyana 2.614 88 Benin 0.628

19 Namibia 2.606 89 Ukraine 0.622

20 Cyprus 2.455 90 Philippines 0.618

21 Estonia 2350 91 El Salvador 0.615

22 Jamaica 2285 92 United States 0.589

23 Sweden 2233 93 Norway 0.555

24 TFYR Macedonia 2.149 94 Algeria 0.546

25 Bulgaria 2.145 95 Ghana 0.534

26 Croatia 2.130 96 Lebanon 0.534

27 Hungary 1.954 97 Uruguay 0.504

28 Mongolia

1.909

98 Congo, Democratic Republic 

of 0.495

29 Spain 1.877 99 Guatemala 0.462

30 Armenia 1.865 100 Italy 0.426

31 Ecuador 1.814 101 Madagascar 0.415

32 Canada 1.771 102 Ethiopia 0.405

33 Finland 1.759 103 Taiwan Province of China 0.401

34 Chile 1.736 104 Belarus 0.387

35 Mozambique 1.723 105 Senegal 0.369

36 Dominican Republic 1.568 106 Cameroon 0.347

37 Brazil 1.538 107 Korea, Republic of 0.330

38 United Kingdom 1.499 108 Paraguay 0.330

39 Switzerland 1.497 109 Turkey 0.325

40 Germany 1.491 110 Malawi 0.323

41 Congo 1.466 111 Russian Federation 0.317

42 Uganda 1.451 112 Sri Lanka 0.310

43 Portugal 1.433 113 Egypt 0.286
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44 Malta 1.429 114 Syrian Arab Republic 0.280

45 Georgia 1.409 115 Yemen 0.280

46 Lithuania 1397 116 Pakistan 0.278

47 Latvia 1377 117 Gabon 0272

48 Sudan 1372 118 Greece 0247

49 Togo 1332 119 Niger 0.244

50 China 1331 120 United Arab Emirates 0.238

51 Viet Nam 1327 121 India 0.215

52 Albania 1270 122 Uzbekistan 0213

53 New Zealand 1264 123 Sierra Leone 0.170

54 Bahamas 1237 124 Burkina Faso 0.153

55 United Republic of Tanzania 1.188 125 Guinea 0.148

56 Poland 1.179 126 Kenya 0.141

57 Jordan 1.178 127 Rwanda 0.123

58 France 1.170 128 Bangladesh 0.096

59 Slovenia 1.168 129 Haiti 0.070

60 Tunisia 1.153 130 Oman 0.068

61 Honduras 1.143 131 Japan 0.062

62 Morocco 1.138 132 Kyrgyzstan 0.055

63 Mali 1.059 133 Zimbabwe 0.050

64 Mexico 1.054 134 Nepal 0.044

65 Botswana 1.042 135 Iran, Islamic Republic of 0.037

66 Israel 1.037 136 Kuwait -0.039

67 Costa Rica 1.035 137 Libyan Arab Jamahiriya -0137

68 Panama 1.000 138 Saudi Arabia -0.148

69 Colombia 0.953 139 Indonesia -0.528

70 Malaysia 0.923 140 Suriname -2.533

Πηγή: World Investment Report 2003 (www.unctad.org/en/subsites/dite)

Πίνακας 5.13: Inward FDI Potential Index 2000-2002 (140 economies)

Rank Economy Score

(0-1)

Rank Economy Score

(0-1)

1 United States 0.659 71 Tunisia 0.182

2 Norway 0.471 72 Turkey 0.181

3 United Kingdom 0.467 73 Venezuela 0.177
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4 Singapore 0.465 74 Myanmar 0.177

5 Canada 0.459 75 Algeria 0.176

6 Belgium and Luxembourg 0.446 76 Albania 0.176

7 Ireland 0.433 77 Argentina 0.175

8 Qatar 0.433 78 Kazakhstan 0.175

9 Germany 0.432 79 Jamaica 0.172

10 Sweden 0.427 80 Gabon 0.165

11 Netherlands 0.420 81 Peru 0.165

12 Hong Kong, China 0.413 82 Indonesia 0.163

13 Finland 0.409 83 Romania 0.163

14 France 0396 84 Namibia 0.163

15 Iceland 0394 85 Bolivia 0.162

16 Japan 0389 86 Angola 0.162

17 United Arab Emirates 0388 87 Yemen 0.161

18 Korea, Republic of 0387 88 Uzbekistan 0.161

19 Denmark 0387 89 India 0.159

20 Switzerland 0385 90 Uruguay 0.159

21 Taiwan Province of China 0377 91 El Salvador 0.159

22 Australia 0376 92 Suriname 0.159

23 Israel 0354 93 Morocco 0.157

24 Austria 0354 94 Ukraine 0.156

25 Spain 0351 95 Congo, Republic 0.152

26 Italy 0331 96 Azerbaijan 0.151

27 Slovenia 0317 97 Gambia 0.148

28 Kuwait 0305 98 Nigeria 0.148

29 Bahrain 0304 99 Armenia 0.148

30 New Zealand 0302 100 Syrian Arab Republic 0.146

31 Saudi Arabia 0298 101 Colombia 0.144

32 Malaysia 0292 102 Guatemala 0.143

33 Russian Federation 0291 103 Honduras 0.141

34 Malta 0290 104 Uganda 0.141

35 Brunei Darussalam 0287 105 Papua New Guinea 0.139

36 Greece 0285 106 TFYR Macedonia 0.135

37 Portugal 0283 107 Ecuador 0.135

38 Estonia 0275 108 Mozambique 0.134

39 China 0273 109 Guinea 0.132
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40 Bahamas 0270 110 Moldova, Republic of 0.129

41 Hungary 0269 111 Ghana 0.128

42 Czech Republic 0263 112 Sri Lanka 0.127

43 Cyprus 0257 113 Mali 0.126

44 Poland 0256 114 Paraguay 0.125

45 Jordan 0256 115 Nicaragua 0.125

46 Libyan Arab Jamahiriya 0254 116 Cameroon 0.123

47 Slovakia 0243 117 Bangladesh 0.123

48 Chile 0237 118 Kyrgyzstan 0.122

49 Latvia 0234 119 Senegal 0.122

50 Mexico 0233 120 Sudan 0.119

51 Croatia 0225 121 Georgia 0.116

52 Lithuania 0223 122 Ethiopia 0.112

53 Oman 0221 123 Cote d' Ivoire 0.112

54 Thailand 0215 124 Togo 0.112

55 Botswana 0213 125 Madagascar 0.112

56 Belarus 0213 126 Niger 0.108

57 Philippines 0212 127 Malawi 0.105

58 Panama 0210 128 Pakistan 0.104

59 Trinidad and Tobago 0206 129 United Republic of Tanzania 0.104

60 Lebanon 0205 130 Burkina Faso 0.104

61 Iran, Islamic Republic 0.199 131 Kenya 0.100

62 Dominican Republic 0.198 132 Benin 0.090

63 Mongolia 0.196 133 Nepal 0.088

64 Bulgaria 0.195 134 Zambia 0.081

65 Guyana 0.186 135 Rwanda 0.081

66 South Africa 0.185 136 Tajikistan 0.074

67 Viet Nam 0.184 137 Haiti 0.072

68 Brazil 0.184 138 Zimbabwe 0.064

69 Costa Rica 0.183 139 Sierra Leone 0.053

70 Egypt 0.182 140 Congo, Dem. Rep. 0.042

Πηγή: World Investment Report 2003 (www.unctad.org/en/subsites/dite)
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Πίνακας 5.14: Matrix of inward FD1 performance and potential

High FDI performance Low FDI performance

2000-2002

Front-runners Below potential

High FDI potential

Bahamas, Belgium and

Luxembourg, Botswana, Brazil, 

Brunei Darussalam, Bulgaria, 

Canada, Chile, China, Costa 

Rica, Croatia, Cyprus, Czech 

Republic, Denmark, Dominican 

Republic, Estonia, Finland, 

France, Germany, Guyana, 

Hong Kong (China), Hungary, 

Ireland, Israel, Jordan, Latvia, 

Lithuania, Malaysia, Malta, 

Mexico, Mongolia, the

Netherlands, New Zealand, 

Panama, Poland, Portugal, 

Singapore, Slovakia, Slovenia, 

Spain, Sweden, Switzerland, 

Trinidad and Tobago, United 

Kingdom, Viet Nam.

Australia, Austria, Bahrain, 

Belarus, Egypt, Greece, Iceland, 

Islamic Republic of Iran, Italy, 

Japan, Kuwait, Lebanon, Libyan 

Arab Jamahiriya, Norway, 

Oman, Philippines, Qatar, 

Republic of Korea, Russian 

Federation, Saudi Arabia, South 

Africa, Taiwan Province of 

China, Thailand, United Arab 

Emirates, United States.

Above potential Under-performers

Low FDI potential

Albania, Angola, Armenia, 

Azerbaijan, Bolivia, Colombia, 

Congo, Ecuador, Gambia, 

Georgia, Honduras, Jamaica, 

Kazakhstan, Mali, Morocco, 

Mozambique, Namibia,

Nicaragua, Republic of

Moldova, Sudan, TFYR

Macedonia, Togo, Tunisia, 

Uganda, United Republic of 

Tanzania.

Algeria, Argentina, Bangladesh, 

Benin, Burkina Faso, Cameroon, 

Cote d' I vo ire, Democratic 

Republic of the Congo, El 

Salvador, Ethiopia, Gabon,

Ghana, Guatemala, Guinea, 

Haiti, India, Indonesia, Kenya, 

Kyrgyzstan, Madagascar,

Malawi, Myanmar, Nepal,

Niger, Nigeria, Pakistan, Papua 

New Guinea, Paraguay, Peru, 

Romania, Rwanda, Senegal, 

Sierra Leone, Sri Lanka,

Suriname, Syrian, Arab
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Republic, Tajikistan, Turkey, 

Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, 

Venezuela, Yemen, Zambia, 

Zimbabwe.

Πηγή: World Investment Report 2003 (www.unctad.org/en/subsites/dite)

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το πρόβλημα και φαίνεται να ανησυχεί. Μάλιστα 

συγκρότησε ειδική επιτροπή, που την απαρτίζουν οι γενικοί γραμματείς των 

παραγωγικών υπουργείων, με σκοπό να παρεμβαίνει και να αίρει τα προσκόμματα 

που συναντούν οι επενδυτές. Μάλιστα κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να 

απλοποιήσει τις διαδικασίες για τις επενδύσεις σε ήπιες μορφές ενέργειας, τα αιολικά 

πάρκα και να καθορίσει τακτές ημερομηνίες εντός των οποίων οι επενδυτές θα έχουν 

την απάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ωστόσο, και παρά τα διαρθρωτικά μέτρα που η κυβέρνηση παίρνει ή υποστηρίζει 

ότι παίρνει, την απελευθέρωση σημαντικών αγορών, την αλλαγή του αναπτυξιακού 

νόμου, τις προσπάθειες του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛΚΕ), οι ξένοι 

επενδυτές εξακολουθούν να μην περιλαμβάνουν στους προορισμούς τους την Ελλάδα. 

Η υπόθεση ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ με την παραχώρηση του 35% σε στρατηγικό 

επενδυτή ήταν αποκαλυπτική τω προθέσεων και γενικότερα της συμπεριφοράς του 

ξένου επενδυτικού κεφαλαίου έναντι της χώρας μας. Πιο δελεαστική προσφορά προς 

τις μεγάλες ξένες εταιρίες που κυριαρχούν στον ενεργειακό τομέα δεν μπορούσε να 

κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μονοπωλιακή κρατική 

εταιρία που πρέπει να αξιοποιήσει έναν νέο κλάδο με απροσδιόριστες διαστάσεις 

ανάπτυξης.

Ωστόσο, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να πληρώσει το 35% του μετοχικού 

κεφαλαίου της και να την μανατζάρει στο σύνολο της. Ούτε οι ιταλικές ENEL και 

Edison ούτε οι γαλλικές Gas de France και Total Fina ούτε η ισπανική Gas Natural. 

Κανείς, μα κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα. Βεβαίως, 

κανείς δεν περιμένει να έρθουν εύκολα ξένες επενδύσεις τώρα που η διεθνής 

συγκυρία είναι αρνητική και όλοι επιφυλάσσονται, αλλά ούτε πριν από την ύφεση 

υπήρχε ενδιαφέρον, ενώ και οι ενδείξεις για τη συνέχεια δεν είναι θετικές.
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Δεν πρέπει, δηλαδή, η όποια ανάπτυξη και επένδυση να γίνεται σε βάρος του 

περιβάλλοντος ή των εργαζομένων. Αντιθέτως, οι επενδύσεις, που είναι απαραίτητες 

για την οικονομία της χώρας και την απασχόληση, πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να 

δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης για την περιφέρεια και προώθησης 

κλαδικών επιλογών, κάτι που θεωρούμε ότι δεν γίνεται, τουλάχιστον στον βαθμό που 

θα έπρεπε. Ακόμη, συνδέουν τις επενδύσεις, ιδιαίτερα όσες είναι επιδοτούμενες από 

εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, με την αύξηση της απασχόλησης. Δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση, σύμφωνα με την άποψη τους, να μην υπάρχει σύνδεση του ύψους της 

επιχορήγησης με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν. Κατά 

καιρούς προβάλλεται αυτό από την εργοδοτική πλευρά ως αντικίνητρο και ζητείται να 

καταργηθεί.

Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα των αναγκαίων αλλαγών στην αγορά εργασίας και 

εδώ τα συνδικάτα έχουν άλλη γνώμη. Η κυρία Φραγκιαδάκη υποστηρίζει (Αναφορά 

σε: «Γιατί οι ξένοι επενδυτές μας γυρίζουν την πλάτη». Οικονομικός Ταχυδρόμος, 

2003)ότι αυτήν την αντίληψη την καταρρίπτουνε, όχι μόνο γιατί για αυτούς τα θέματα 

αυτά αποτελούν αδιαπραγμάτευτες θέσεις. Μπορούν να αποδείξουν ότι δεν 

δημιουργούν προβλήματα στην προσέλκυση επενδύσεων. Βρίσκονται ήδη σε πολύ 

χαμηλή μισθολογική θέση σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, ως απόδειξη 

μπορεί να λειτουργήσει και το ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια - δυστυχώς - υπάρχει 

μεγάλη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας, οι επενδύσεις πάνε 

από το κακό στο χειρότερο.

Διαφορετική είναι η πραγματικότητα όπως αυτή περιγράφεται στην ετήσια έκθεση 

της Τράπεζας της Ελλάδος και προτού δημιουργηθεί η κρίση με το κλείσιμο της 

μονάδας παραγωγής εσωρούχων Palco της ελβετικής εταιρίας Schiesser Pallas, που 

έφερε στην επιφάνεια το πρόβλημα του υψηλού εργατικού κόστους στην Ελλάδα και 

αυτό των αγκυλώσεων στην αγορά εργασίας, τα οποία αποτελούν από τα βασικά 

εμπόδια για την εισροή κεφαλαίων στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Γ.Κ. Μπήτρου, Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (αναφορά σε: «Τι αποθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις», ΤΟ ΒΗΜΑ, 2003), 

σίγουρα η γραφειοκρατία αποτελεί σημαντική αναστολή. Αλλά γραφειοκρατία είχαμε 

και το 1960 και το 1970, χωρίς αυτό να εμποδίσει τις σημαντικές ξένες επενδύσεις
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που αναλήφθηκαν. Ομοίως, η αγορά εργασίας ήταν ανέκαθεν ανελαστική γιατί κάτω 

από την σοσιαλμανία των κυβερνήσεων και των δικαστηρίων οι επιχειρήσεις 

τεκμαιρόταν ότι είχαν πάντοτε άδικο στις διαφορές τους με τους εργαζομένους. Αλλά 

ούτε αυτός ο παράγοντας εμπόδισε παγκόσμιους οικονομικούς κολοσσούς να έρθουν 

και να επενδύσουν στη χώρα μας. Τέλος, αναφορικά με τις επιδοτήσεις, θα πρέπει να 

γνωρίζουμε ότι δεν λαμβάνουν μεγάλη στάθμιση στους υπολογισμούς των ξένων 

επενδυτών γιατί, μπορεί μεν να αντισταθμίζουν το υψηλότερο κόστος του κεφαλαίου 

στις χώρες που χορηγούνται, αλλά στην πράξη λειτουργούν ως δίαυλοι διαπλοκής με 

τις κρατικές υπηρεσίες που οι ξένοι επενδυτές συνηθίζουν να αποφεύγουν.

Ο πρωταρχικός παράγοντας που ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει τις επενδύσεις, ξένες 

και εγχώριες είναι η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Και ενώ η αξιοπιστία αυτή 

κερδίζεται πολύ δύσκολα, αρκούν κάποια επιπόλαια περιστατικά για να χαθεί. Το 

ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι αν η κυβέρνηση διαθέτει την αναγκαία αξιοπιστία, 

για να την εμπιστευτούν οι επενδυτές. Υπάρχει, λοιπόν, θέμα αξιοπιστίας.

Η δεύτερη διαπίστωση η οποία προκύπτει από διαθέσιμα στοιχεία είναι ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό των ξένων επενδύσεων που έγιναν στην Ελλάδα μεταπολεμικά 

προήλθε από τις ΗΠΑ. Μάλιστα για μερικές πολύ μεγάλες επενδύσεις γνωρίζουμε ότι 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο πατριώτες Ελληνοαμερικανοί. Εν όψει λοιπόν αυτού του 

προηγουμένου πρέπει να διερωτηθούμε γιατί στέρεψαν οι επενδύσεις ακόμη και από 

τις ΗΠΑ, όπου έχουμε τη μεγαλύτερη και πλουσιότερη ομογένεια. Προφανώς 

στέρεψαν γιατί στη χώρα μας έχει επικρατήσει ένας αδικαιολόγητος 

αντιαμερικανισμός.

Τέλος, άλλα όχι τελευταία, είναι η διαπίστωση ότι το διεθνές περιβάλλον έχει 

αλλάξει και μας έχει προσπεράσει. Αφού δόθηκε το σύνθημα ότι δεν θα επιτραπεί να 

γίνουμε Ιρλανδία, οι ξένοι επενδυτές το πίστεψαν και προσανατολίστηκαν να πάνε τις 

επενδύσεις τους σε χώρες πιο φιλόξενες από τη δική μας. Ή μήπως έχουμε την 

εντύπωση ότι μπορεί η ηγεσία του τόπου, τα εργατικά συνδικάτα, τα επιμελητήρια και 

όλοι οι άλλοι υπεύθυνοι φορείς του τόπου να τοποθετούνται όπως τους βολεύει στα 

διεθνή ζητήματα με το αζημίωτο; Χρειαζόμαστε, λοιπόν, αλλαγή και της οικονομικής 

πολιτικής και του επιχειρηματικού κλίματος, γιατί οι ανταγωνιστές μας δεν θα μας 

περιμένουν.
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Πέραν όμως του σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της όποιας 

πολιτικής οικονομικών κινήτρων, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών 

(αναφορά σε: «Αγωνία για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων», ΤΟ ΒΗΜΑ, 2003), 

απαιτείται βελτίωση και άλλων παραγόντων, όπως μέρος της νομοθεσίας που 

σχετίζεται με το πρόγραμμα «Επιχειρείν» και παραμένει δαιδαλώδης, ασαφής και 

αντικρουόμενη, καθώς και του χωροταξικού σχεδιασμού, η έλλειψη του οποίου 

οδηγεί μονίμως σε καταστάσεις που αποτρέπουν την ανάληψη επενδυτικών 

πρωτοβουλιών από την πλευρά της βιομηχανίας.

Όπως και αν έχει πάντως, το πρόβλημα είναι μείζον και απαιτεί άμεση 

αντιμετώπιση. Η αύξηση των ξένων επενδύσεων συνδέεται αμέσως με τη διασφάλιση 

της ανάπτυξης της χώρας και, βεβαίως, με την αύξηση της απασχόλησης. Οι ξένες 

επενδύσεις είναι επίσης πολύ σημαντικές για την Ελλάδα όχι μόνο εισροής ξένων 

κεφαλαίων, αλλά και λόγω μεταφοράς τεχνογνωσίας, που είναι ίσως και το κυριότερο. 

Πρόκειται για ένα από τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν τώρα, διαφορετικά θα 

είναι πολύ αργά.

5.4 Οι Προσπάθειες για την Προσέλκυση ΑΞΕ

5.4.1 Το ΕΛΚΕ

5.4.1.1 Εταιρικό Προφίλ

Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεννόηση με την ΕΕ, προχώρησε στην ίδρυση του 

Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων ΑΕ (ΕΛΚΕ ΑΕ) με στόχο την αποτελεσματική 

προσέλκυση και υποστήριξη άμεσων επενδύσεων στη χώρα καθώς και την 

υποβοήθηση ανάπτυξης συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνείς 

οργανισμούς και επιχειρήσεις. Το ΕΛΚΕ ιδρύθηκε με το Νόμο 2372/96 ως ένα 

υψηλού επιπέδου one-stop-shop για τις επενδύσεις, παρέχοντας δωρεάν έγκυρη και 

έγκαιρη ενημέρωση στους επενδυτές για θέματα που προκύπτουν τόσο στο στάδιο της
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απόφασης τους για την εγκατάσταση όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

επένδυσης τους.

Όσον αφορά το εταιρικό προφίλ του ΕΛΚΕ:

• είναι μία ανώνυμη εταιρία, η οποία λειτουργεί με τους κανόνες της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής 

Οικονομίας.

• διοικείται από Πρόεδρο που προΐσταται 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου 

και Γενικό Διευθυντή και απασχολεί 27 άτομα υψηλού επιπέδου, τα 

μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων.

• είναι διαρθρωμένο, για την εκπλήρωση της αποστολής του σε υπηρεσιακές 

μονάδες, που είναι: το Δίκτυο Επενδυτών, το Δίκτυο Κρατικών Φορέων, η 

Έρευνα και Ανάλυση, Τεκμηρίωση και Πληροφόρηση, η Διοικητική 

Υποστήριξη, η Υπηρεσία Τύπου και Προβολής.

• για την υλοποίηση των στόχων του συνεργάζεται στενά με όλους τους 

φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των ξένων επενδύσεων 

στη χώρα, όπως τις δημόσιες αρχές, την τοπική και νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση, τους συλλογικούς φορείς, τους θεσμικούς εταίρους, καθώς 

και τις ελληνικές και ξένες πρεσβείες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

5.4.1.2 Διεθνείς Επενδυτές - Προσέλκυση και Υποστήριξη από το ΕΛΚΕ

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της προσέλκυσης επενδύσεων, το ΕΛΚΕ 

αναπτύσσει στρατηγική προσέλκυσης και υποστήριξης ξένων επενδυτών σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα τους στον Ελλαδικό χώρο. Η δραστηριότητα μπορεί να 

έχει τη μορφή άμεσης επένδυσης (direct investment) ή τη μορφή στρατηγικής 

συνεργασίας με εγχώριες επιχειρήσεις (joint venture).

Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση, τα στελέχη του ΕΛΚΕ δρουν σε τρεις διακριτούς 

άξονες:
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• ερευνούν την επιχειρηματική αγορά στις χώρες εξαγωγής κεφαλαίων, 

όπου οργανώνονται εκδηλώσεις προβολής της Ελλάδας και αναλύονται τα 

παρεχόμενα επενδυτικά κίνητρα,

• αναλύουν τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και εκδίδουν 

κλαδικές παρουσιάσεις όπου προβάλλεται η αναπτυξιακή προοπτική των 

κλάδων και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας,

• διενεργούν περιφερειακή έρευνα και συντάσσουν «επενδυτικό profile» 

νομών και περιφερειών το οποίο παρουσιάζουν στους υποψήφιους 

επενδυτές.

Η τριπλή αυτή προσέγγιση υποστηρίζεται από εκτεταμένη ανάλυση του διεθνούς 

και εθνικού οικονομικού περιβάλλοντος, ενώ χρησιμοποιούνται τα πλέον σύγχρονα 

αναλυτικά μέσα που εφαρμόζονται διεθνώς.

Η διαδικασία υποστήριξης ενός πιθανού επενδυτή διαρκεί από την αρχική 

αξιολόγηση πιθανών τοποθεσιών από τον επενδυτή μέχρι και την πλήρη ολοκλήρωση 

της συγκεκριμένης επένδυσης. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας μία ομάδα 

στελεχών του ΕΛΚΕ χειρίζεται όλο το φάσμα επαφών με τον επενδυτή και τον 

υποστηρίζει σε όλες τις ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο έργο.

5.4.13 Δραστηριότητες του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων

Στις δραστηριότητες του ΕΛΚΕ περιλαμβάνονται:

• Η προβολή της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής επενδύσεων με έμφαση 

στους κλάδους όπου η χώρα παρουσιάζει σημαντικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και με αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

περιοχών της επικράτειας.

• Διερεύνηση και προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ 

ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.

• Συστηματική υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων μέχρι της πλήρους 

υλοποίησής τους. Η υποστήριξη περιλαμβάνει: α) την παροχή έγκυρης 

πληροφόρησης των επενδυτών για τα πάσης (ρύσεως επενδυτικά κίνητρα
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σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και για τις διαδικασίες που 

απαιτούνται σε κάθε στάδιο υλοποίησης της επένδυσής τους, β) τη 

διευκόλυνση των επενδυτών στις επαφές τους με την κεντρική διοίκηση ή 

την αυτοδιοίκηση, γ) τη συμβουλή ή και συνδρομή για όλα τα θέματα που 

προκύπτουν από το αρχικό στάδιο της επένδυσης μέχρι την υλοποίηση 

της, καθώς και κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης.

• Υποδοχή αιτήσεων του αναπτυξιακού νόμου στις περιπτώσεις όπου το 

κόστος της συνολικής επένδυσης είναι άνω των 9 εκατ. ευρώ ή άνω των 3 

εκατ. ευρώ όταν το 50% της ίδιας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια 

του εξωτερικού. Αξιολόγηση και υποβολή προς έγκριση στην αρμόδια 

Γνωμοδοτική Επιτροπή.

• Υποβολή προτάσεων προς τον νομοθέτη για τη βελτίωση του 

νομοθετικού και κανονιστικού καθεστώτος για επενδύσεις στην Ελλάδα. 

Το ΕΛΚ.Ε επεξεργάζεται και υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις για την 

αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου που διέπει τις επενδύσεις και για 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Για τη 

διαμόρφωση των προτάσεων και την τεκμηρίωση τους, διενεργεί έρευνα 

μεταξύ των επιχειρήσεων και συλλογικών φορέων.

5.4.2 Το νέο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο

Επενδύσεις στην «πραγματική οικονομία», δηλαδή στην βιομηχανία και στον 

τουρισμό, από Έλληνες αλλά και από ξένους επενδυτές, δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και σημαντικά κέρδη για τους επενδυτές - μέρος των οποίων θα 

επανεπενδυθεί - αποτελούν το τρίπτυχο όραμα του νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου. 

Τα επτά κομβικά σημεία του νέου νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

α) Αύξηση επιχορήγησης ανά δημιουργούμενη θέση εργασίας. Σημαντική αύξηση 

της επιχορήγησης ανά δημιουργούμενη νέα θέση απασχόλησης, από 45.000 ευρώ σε 

60.000 ευρώ. Παράλληλα η κυβέρνηση επιβάλλει στις επιχειρήσεις που θα 

πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις και θα υπαχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο
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πενταετή δέσμευση ότι θα διατηρήσουν τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούν και 

για τις οποίες επιχορηγούνται.

β) Αύξηση από 4.500.000 ευρώ σε 10.000.000 ευρώ του ενισχυόμενου κόστους 

επενδύσεων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων. Η 

ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλού 

τουρισμού από μεγάλες ξένες αλυσίδες.

γ) Αποσύνδεση της επιχορήγησης από την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

για τις επενδύσεις ίδρυσης μονάδων παραγωγής αποκλειστικά νέων προϊόντων ή και 

προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. Άρση του περιορισμού ανώτατου 

ποσού επιχορήγησης που ισχύει σήμερα (15.000.000 ευρώ) για τις περιπτώσεις αυτές.

δ) Κίνητρα για μεγάλες επενδύσεις. Αρση του περιορισμού ανώτατου ποσού 

επιχορήγησης όταν:

• Το κόστος της επένδυσης είναι άνω των 40.000.000 ευρώ και

δημιουργούνται τουλάχιστον 200 νέες θέσεις απασχόλησης. Το μέτρο 

αφορά μεγάλες επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, η προσέλκυση των 

οποίων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα.

• Το κόστος της επένδυσης είναι άνω των 15.000.000 ευρώ και

δημιουργούνται τουλάχιστον 75 νέες θέσεις απασχόλησης και η επένδυση 

πραγματοποιείται από επενδυτικό φορέα του οποίου η πλειοψηφία των 

μετοχών ανήκει σε επιχειρήσεις με σημαντική δραστηριότητα στη διεθνή 

αγορά στον τομέα της μεταποίησης (ελάχιστος κύκλος εργασιών στην 

αλλοδαπή 30 εκατ. ευρώ). Επίσης για μεγάλες επενδύσεις πάνω από 

30.000.000 ευρώ, οι οποίες εντάσσονται σε επιλέξιμες δραστηριότητες του 

αναπτυξιακού νόμου, πέραν των ενισχύσεων που προβλέπονται στον 

αναπτυξιακό νόμο, καθορίζεται σταθερός φορολογικός συντελεστής 25% 

επί των καθαρών κερδών για χρονικό διάστημα 10 ετών. Στην ευνοϊκή 

αυτή διάταξη υπάγονται μόνο νέες επιχειρήσεις. Οι υφιστάμενες 

επιχειρήσεις τυγχάνουν ευνοϊκής ρύθμισης, εφόσον οι επενδύσεις που 

κάνουν είναι μεγαλύτερες από το πάγιο ενεργητικό τους.

ε) Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και γρήγορη καταβολή ενισχύσεων με 

απλούστευση των ενδιάμεσων διαδικασιών μετά την υπαγωγή της επένδυσης στις
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διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Επίσης προβλέπει την καθιέρωση της καταβολής 

της επιχορήγησης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την καταβολή 

μέρους της επιχορήγησης πριν από την ολοκλήρωση της. Ακόμη τον καθορισμό 

δεσμευτικών προθεσμιών για τον έλεγχο των επενδύσεων και την έκδοση της 

απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης.

στ) Αύξηση των πόρων του αναπτυξιακού νόμου που κατανέμονται στις περιοχές 

με κριτήριο την αναπτυξιακή τους υστέρηση. Από τη ρύθμιση αυτή θα ωφεληθούν η 

Ηπειρος, η Εύβοια, η Θράκη και η ορεινή Θεσσαλία.

ζ) Βελτίωση κινήτρων για υφιστάμενες επιχειρήσεις με καθιέρωση της 

δυνατότητας δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις του Ν. 

2601/98. Ειδικότερα, επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να σχηματίζουν Ειδικό 

Αφορολόγητο Αποθεματικό ως 35% των συνολικών αδιανέμητων κερδών τους, με 

την προϋπόθεση πραγματοποίησης επένδυσης ισόποσης τουλάχιστον αξίας μέσα στην 

επόμενη τριετία. Επίσης επιχειρείται να τονωθούν μεν οι ελληνικές βιομηχανίες που 

επενδύουν στα Βαλκάνια, αλλά χωρίς να κλείνουν τις μονάδες τους στην Ελλάδα, γι' 

αυτό και καθιερώνεται κριτήριο διατήρησης θέσεων εργασίας στη χώρα μας. 

Κόβονται συνεπώς οι επιχορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις που έκαναν επενδύσεις στη 

Βαλκανική μετά τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν πολλοί επιχειρηματίες να 

διακόπτουν τη λειτουργία των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα και να προτιμούν 

άλλες χώρες χαμηλότερου εργατικού κόστους, όπου κατέφευγαν, και μάλιστα με 

χρήματα του Δημοσίου.

Για τις νέες ρυθμίσεις ελήφθησαν υπόψη οι θετικές μεταβολές του 

επιχειρηματικού χώρου που έχουν επέλθει από το 1998 ως σήμερα, όπως:

α) Η ραγδαία μείωση του κόστους του χρήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 

επιτόκια μακροπρόθεσμου δανεισμού των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά την περίοδο 

1998 - 2002 από 16,6% σε 7,4% και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περί το 6% κατά 

το τρέχον έτος.

β) Μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, που σχετίζεται κυρίως με τα 

πλεονεκτήματα και τη νομισματική ασφάλεια που παρέχει η ένταξη της χώρας στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
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γ) Η θεαματική αύξηση των δαπανών του κράτους για την υλοποίηση του Εθνικού 

Αναπτυξιακού Προγράμματος (περίπου 6% του ΑΕΠ).

δ) Οι δυνατότητες ενίσχυσης που παρέχονται στις επιχειρήσεις από το Γ' 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, εκτός του αναπτυξιακού νόμου.

ε) Η σταθεροποίηση σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα της αύξησης των ιδιωτικών 

επενδύσεων (περίπου 9,5% αύξηση την περίοδο 1998 - 2001 έναντι 5,25% για τις 

χώρες της ευρωζώνης).

στ) Η σταθερή αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και η προοπτική διατήρησης του σε 

υψηλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια.

ζ) Τα μέτρα μείωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων που έχουν ήδη 

εφαρμοσθεί.

η) Η εξασφάλιση εξωτερικών συνθηκών ανταγωνιστικότητας με την ολοκλήρωση 

των μεγάλων έργων και των υποδομών τόσο του ΕΓ όσο και του Γ' Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης.

Συνεπώς είναι απαραίτητες η τροποποίηση και η προσαρμογή του αναπτυξιακού 

νόμου 2601/1998 με τρόπο ώστε να εξακολουθήσει να συμβάλει ουσιαστικά στην 

προσέλκυση νέων επενδύσεων, στην περαιτέρω άμβλυνση των περιφερειακών 

ανισοτήτων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, 

στην ενίσχυση της απασχόλησης και γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας.

5.4.3 Ευνοϊκοί Όροι για τον Επαναπατρισμό Κεφαλαίων

Από τις 4 Αυγούστου 2004 τέθηκε σε ισχύ12 το ευνοϊκό καθεστώς για τον 

επαναπατρισμό των κεφαλαίων13 που βρίσκονται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τις

12 Η παράταση της προθεσμίας, που έληγε στις 4/2/2005, για να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη 
διάταξη, όσοι το επιθυμούν, λήγει στις 4 Μαΐου 2005.

13 Ως επαναπατρισμός των κεφαλαίων της αλλοδαπής νοείται η εισαγωγή στη χώρα μας των 
κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν τα 
κεφάλαια αυτά είχαν εξαχθεί στην αλλοδαπή ή παρέμεναν εξ αρχής στην αλλοδαπή χωρίς να έχουν 
εισαχθεί καθόλου στη χώρα μας.
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διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3259/4.8.2004, φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι 

φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν κεφάλαια, τα οποία 

διαθέτουν σε οποιαδήποτε μορφή τραπεζικών λογαριασμών στην αλλοδαπή 

(καταθετικούς ή επενδυτικούς), σε τραπεζικούς λογαριασμούς της ημεδαπής, 

καταβάλλοντας φόρο με συντελεστή 3% επί της αξίας τους κατά το χρόνο της 

μεταφοράς.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προβλέπεταμ ότι με την 

καταβολή του φόρου 3% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου για τα 

κεφάλαια αυτά. Η καταβολή του φόρου απαλλάσσει τον υπόχρεο από γεγενημένες 

φορολογικές υποχρεώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι για τα επαναπατριζόμενα από 

τον ίδιο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κεφάλαια, για τα οποία θα καταβληθεί ο φόρος 

3%, δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος, έστω και αν έχουν προκόψει από εισοδήματα 

τα οποία θα έπρεπε να έχουν φορολογηθεί στη χώρα μας. Ενώ σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού προ βλέπεται, ότι η καταβολή του 

φόρου νομιμοποιεί φορολογικά τη χρήση των κεφαλαίων αυτών στην Ελλάδα και 

απαλλάσσει τον υπόχρεο από φορολογικές υποχρεώσεις που τυχόν έχουν γεννηθεί, 

καθώς και από τυχόν φορολογικά αδικήματα που προέβλεπε ή προβλέπει η κείμενη 

νομοθεσία, αναφορικά με τα κεφάλαια αυτά και μόνο14.

Με τους ευνοϊκούς αυτούς όρους της ρύθμισης αυτής προσδοκάται η εισαγωγή 

κεφαλαίων από το εξωτερικό που θα ενισχύσει πολλαπλά την ελληνική οικονομία. Τα 

κεφάλαια αυτά θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις και να οδηγήσουν 

στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, να συμβάλουν στην αύξηση της 

ρευστότητας και του κύκλου εργασιών των τραπεζών και να αυξήσουν την 

οικονομική δραστηριότητα.

14 Η ρύθμιση αυτή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση την αμνήστευση οικονομικών ή άλλων 
εγκλημάτων, όπως παράνομες οικονομικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
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5.5 Οι Προοπτικές

Η χώρα μας προσφέρεται για επενδύσεις όλων των μεγεθών, ιδίως μεγάλων, ενώ 

υπάρχουν συνθήκες και παρθένες επενδυτικές ευκαιρίες, που εγγυώνται σίγουρη και 

υψηλή απόδοση και προοπτικές ανάπτυξης και επέκτασης.

Τα πλεονεκτήματα της χώρας εστιάζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες. Πρώτον, τα 

μακροοικονομικά μεγέθη. Η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, σημειώνονται υψηλοί 

ρυθμοί ανάπτυξης επί σειρά ετών και, γενικά, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η 

οικονομία μας κινείται ανοδικά. Επίσης, στη ζώνη του ευρώ, πλέον, δεν υπάρχει 

συναλλαγματικός κίνδυνος. Δεύτερον, συγκριτικό πλεονέκτημα εξασφαλίζει στη 

χώρα μας η γεωγραφική θέση της και επιπλέον, η παραδοσιακά καλή σχέση που 

έχουμε με τις χώρες με τις οποίες γειτνιάζουμε, δηλαδή όλα τα Βαλκάνια και τις 

χώρες της μαύρης θάλασσας, που βρίσκονται πλέον σε φάση ανάπτυξης. Βέβαια ο 

όρος «διείσδυση» είναι λάθος όσον αφορά τις αγορές αυτές. Η Ελλάδα, απλώς, 

επανασυνδέεται μαζί τους. Ουδέποτε εγκατέλειψε ο ελληνικός επιχειρηματικός 

κόσμος τους εμπορικούς δρόμους που η ιστορία αιώνων έχει χαράξει με τους 

γειτονικούς λαούς και τις αγορές τριών ηπείρων. Δεσμοί αναπτύσσονται και με την 

αγορά της Τουρκίας - πολύ περισσότερο τώρα, που βελτιώνονται συνεχώς οι σχέσεις 

- καθώς και με τη Μέση Ανατολή. Επομένως, ο επενδυτής που θα έρθει στην Ελλάδα 

δεν απευθύνεται στη μικρή αγορά των δέκα εκατομμυρίων, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη, 

που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα εκατό εκατομμύρια. Τρίτον, η χώρα μας έχει 

εισέλθει σε φάση διαρθρωτικών αλλαγών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η 

απελευθέρωση των αγορών. Όλα αυτά ενισχύονται από το σε εξέλιξη πρόγραμμα 

πλήρους απεμπλοκής του κράτους, σε διάφορους τομείς. Το πρόγραμμα των 

ιδιωτικοποιήσεων ανοίγει αγορές, άρα και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.

Η χώρα μας διαθέτει μοναδικό σύμπλεγμα νησιών, εξαιρετικά ήπιο και 

πολυποίκιλο κλίμα, που την καθιστά μοναδική για πολλές δραστηριότητες, και 

ορισμένους τομείς παραδοσιακά ανταγωνιστικούς. Αυτά κάνουν πιο ελκυστικούς, 

στην παρούσα φάση, τους κλάδους του τουρισμού, της βιολογικής καλλιέργειας, της 

βιομηχανίας τροφίμων, της υψηλής τεχνολογίας κ.λ.π. Η απελευθέρωση των αγορών, 

επίσης, έχει προσφέρει επενδυτικές δυνατότητες στην ενέργεια και στην επικοινωνία.
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Πολύ ελκυστικοί εμφανίζονται και οι κλάδοι της πληροφορικής της υγείας, της 

εφοδιαστικής (logistics), τα χημικά προϊόντα, η βιομηχανία ελαστικού και πλαστικών, 

προϊόντα από μη μεταλλικό ορυκτό (μάρμαρο), μεταλλικά προϊόντα, έπιπλα κ.λ.π.

Τομείς όπως ο ποιοτικός τουρισμός περιλαμβάνεται στους βασικούς στόχους, 

όπως και ο αναβαθμισμένος, που απευθύνεται σε υψηλά εισοδήματα. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι προσπάθειες που καταβάλλονται αφορούν resorts, ξενοδοχεία τεσσάρων 

αστέρων και άνω, με γήπεδα γκολφ, θαλασσοθεραπείες κ.λ.π.. Δεν μπορούμε να 

ανταγωνιστούμε στον φθηνό τουρισμό, για παράδειγμα, την Τουρκία. Πρέπει να 

επενδύσουμε σε ποιότητα και να προσπαθήσουμε να επιμηκύνουμε την τουριστική 

περίοδο με διάφορες μορφές τουρισμού, για παράδειγμα, αρχαιολογικός τουρισμός, 

αγροτουρισμός, συνεδριακός τουρισμός κ.λ.π..

Επίσης σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες, η απελευθέρωση απέδωσε 

ικανοποιητικά και θα αποδώσει πολύ περισσότερο στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά την 

απελευθέρωση της ενέργειας, δεν ήταν το ίδιο ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. 

Ωστόσο, διανοίγονται σημαντικές προοπτικές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Κυρίως για την αιολική, όπου οι προτάσεις είναι πάρα πολλές, και τα 

επόμενα χρόνια προβλέπεται ιδιαίτερη αύξηση των επενδύσεων.

Τέλος, ένας ξένος θα μπορούσε να δει την Ελλάδα ως τόπο εγκατάστασης, όπου 

μπορεί να βρει συνέταιρο με know how για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια και στον Εύξεινο 

Πόντο είναι σημαντικές και ως αριθμός μονάδων αλλά και, συνολικά, ως μεγέθη 

οικονομικής δραστηριότητας. Από το 1992, η Ελλάδα έχει τετραπλασιάσει τον όγκο 

των εμπορικών συναλλαγών της με τις χώρες αυτές. Έχουν επενδυθεί 4 δις δολάρια 

από 3.000 ελληνικές επιχειρήσεις, με διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για συμμετοχή 

σε προγράμματα και έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στις χώρες αυτές. Και αυτό 

καθιστά τη χώρα ιδιαίτερα ελκυστική ως εφαλτήριο για φιλόδοξες επενδυτικές 

πρωτοβουλίες. Η δυνατότητα επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό 

είναι απόδειξη δύναμης της οικονομίας. Τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι χώρες που 

έχουν μεγάλη εκροή επενδύσεων είναι οι ίδιες που έχουν ταυτόχρονα και μεγάλη 

εισροή επενδύσεων, για παράδειγμα, ΗΠΑ, Σουηδία, Ολλανδία, κ.λ.π. (Στρ. 

Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του ΕΑΚΕ, 2003).
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα

Τα σημαντικότερα ευρήματα, που προκύπτουν από την ανάλυση, που προηγήθηκε 

στις προηγούμενες ενότητες της εργασίας, μπορούν να συνοψιστούν στις επόμενες 

ενότητες του 6ου κεφαλαίου. Έτσι στην πρώτη ενότητα αναφέρονται συνοπτικά τα 

οικονομικά οφέλη και κόστη των ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής, ενώ οι επόμενες δύο 

ενότητες αποτελούν μία ανακεφαλαίωση όσον αφορά την εξέλιξη και διαμόρφωση 

του φαινομένου των ΑΞΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, στην ενότητα 6.2 και στα πλαίσια 

της ελληνικής πραγματικότητας, στην ενότητα 6.3. Τέλος, στην ενότητα 6.4 

αναφέρονται ζητήματα και ερωτήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε 

περαιτέρω ανάλυση και άρα πληρέστερη κατανόηση του φαινομένου των ΑΞΕ, αλλά 

δεν μπορούν να περιληφθούν στην παρούσα εργασία.

6.1 Το Όφελος και το Κόστος των ΑΞΕ για τις Χώρες Υποδοχής

Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι τα οικονομικά οφέλη των ΑΞΕ είναι πραγματικά, 

αλλά δεν προκύπτουν αυτόματα. Για τη μεγιστοποίηση του οφέλους της ξένης 

παρουσίας ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον είναι επιτακτικό και ενθαρρύνει τόσο 

τις εγχώριες όσο και τις ξένες επενδύσεις, παρέχει κίνητρα για καινοτομίες και 

βελτίωση των δεξιοτήτων και συνεισφέρει σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό 

κλίμα.

Τα καθαρά οφέλη των ΑΞΕ δεν προκύπτουν αυτόματα και το μέγεθος τους 

διαφέρει από χώρα σε χώρα και από κλάδο σε κλάδο. Οι παράγοντες που περιορίζουν 

τα οφέλη των ΑΞΕ σε μερικές αναπτυσσόμενες χώρες περιλαμβάνουν το επίπεδο της 

γενικής εκπαίδευσης και υγείας, το επίπεδο της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της 

χώρας, το ανεπαρκές άνοιγμα στο διεθνές εμπόριο, ο αδύναμος ανταγωνισμός και οι 

ανεπαρκείς κανονισμοί. Αντίστροφα, ένα επίπεδο τεχνολογίας, εκπαίδευσης και 

υποδομής είναι απαραίτητο ώστε η αναπτυσσόμενη χώρα υποδοχής να μπορεί να 

επωφεληθεί από την ξένη παρουσία στην αγορά της.
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Ακόμη και χώρες με χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης, που δεν έχουν την 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ξένης παρουσίας, μπορούν να 

επωφεληθούν από τις εισερχόμενες ΑΞΕ μέσω της διεθνούς χρηματοδότησης, 

αντιμετωπίζοντας, έτσι, χρηματοοικονομικούς περιορισμούς. Οι ΑΞΕ βοηθούν τις 

χώρες υποδοχής να αποκτήσουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, που γενικά 

πηγάζουν από γρηγορότερα βήματα δημιουργίας σταθερού κεφαλαίου. Το τελικό 

οικονομικό αποτέλεσμα των ΑΞΕ σε μία οικονομία με περιορισμένες πηγές 

χρηματοδότησης εξαρτάται σημαντικά από τις πολιτικές της χώρας. Η κλαδική 

σύνθεση μιας οικονομίας μπορεί επίσης να κάνει διαφορά. Ενώ ο τομέας των 

υπηρεσιών πολλών αναπτυσσόμενων χωρών μπορεί να είναι υπανάπτυκτος και έτσι 

να μην είναι ελκυστικός για ΑΞΕ, εξορυκτικές βιομηχανίες σε χώρες με άφθονους 

φυσικούς πόρους μπορούν να αναπτυχθούν με τη βοήθεια των ξένων επενδυτών.

Επιπρόσθετα, μαζί με τα πιθανά μειονεκτήματα των εισερχόμενων ΑΞΕ, που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, θα μπορούσαν να προκύψουν ακόμη μερικά προβλήματα. 

Για παράδειγμα, ενώ ο γενικός αντίκτυπος των ΑΞΕ στην ανάπτυξη και την 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων είναι σχεδόν πάντα θετικός, μπορεί όμως να φέρει 

και αλλαγές στη διανομή και μία ανάγκη για βιομηχανική αναδιάρθρωση στη χώρα 

υποδοχής. Οι αλλαγές αυτές έχουν το κόστος τροποποίησης και βρίσκουν αντίδραση 

από κοινωνικές ομάδες που δεν αναμένουν ότι θα επωφεληθούν από αυτές. Δομικές 

ακαμψίες στη χώρα υποδοχής αυξάνουν αυτά τα κόστη, πόσο μάλλον εκεί, όπου η 

αγορά εργασίας είναι πολύ αργή για να παρέχει νέες ευκαιρίες για άτομα που θα 

μπορούσαν να επωφεληθούν από την αναδιάρθρωση. Γενικά το κόστος αυτό μπορεί 

να μετριαστεί, εάν εφαρμοστούν κατάλληλες πρακτικές με στόχο την ευελιξία, την 

μακροοικονομική σταθερότητα και την εφαρμογή επαρκών νομικών και κανονιστικών 

πλαισίων. Εκτός από την κύρια ευθύνη για αυτό των εξουσιών της χώρας υποδοχής, 

σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν και οι χώρες προέλευσης των πολυεθνικών και 

τα διεθνή forum.

Σε περιπτώσεις όπου το τοπικό νομικό πλαίσιο, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και 

οι κανονισμοί που έχουν σχέση με τον ανταγωνισμό είναι αδύναμοι, η παρουσία 

δυνατών χρηματοοικονομικά επιχειρήσεων μπορεί να μην είναι αρκετή για να 

βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη, αν και υπάρχουν παραδείγματα, κυρίως στον
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χρηματοοικονομικό τομέα, όπου η είσοδος ΠΕ έχει συνεισφέρει στην αναβάθμιση των 

βιομηχανικών στάνταρ. Εκεί όπου η οικονομική και νομική υποδομή δημιουργούν ένα 

υγιές περιβάλλον για την επιχείρηση, η είσοδος δυνατών ξένων αντιπάλων τείνει να 

διεγείρει τον κλάδο της χώρας υποδοχής είτε μέσω του ανταγωνισμού, ή των κάθετων 

συνδέσεων (σχέσεις με αγοραστές και προμηθευτές), ή μέσω των demonstration 

effects. Οι ΑΞΕ, μπορεί να ειπωθεί, ότι δρουν ως καταλύτης για τις δυνάμεις ή τις 

αδυναμίες που μπορεί να κρύβουν οι χώρες υποδοχής (το επιχειρηματικό τους 

περιβάλλον) και πιθανόν χειροτερεύοντας τα προβλήματα ή αξιοποιώντας τα 

πλεονεκτήματα τους. Αυτό επαναφέρει την άποψη, που εκφράστηκε παραπάνω, ότι θα 

πρέπει να εργαστούν τόσο οι χώρες υποδοχής, όσο και οι χώρες προέλευσης για τη 

βελτίωση των κανονιστικών και νομικών πλαισίων, καθώς και άλλων στοιχείων που 

μπορούν να ευνοήσουν το επιχειρηματικό κλίμα.

Τελικά, οι ΑΞΕ δεν μπορούν να είναι ο μόνος πόρος για την επίλυση των 

προβλημάτων ανάπτυξης φτωχών χωρών. Με τις εισερχόμενες ΑΞΕ να 

αντιπροσωπεύουν το 15%, κατά μέσο όρο, του συνολικού κεφαλαίου (εισοδήματος) 

των αναπτυσσόμενων χωρών, η ξένη επένδυση δρα ως ένα συμπλήρωμα στο τοπικά 

παρεχόμενο σταθερό κεφάλαιο, μάλλον, παρά ως η κύρια πηγή χρηματοδότησης. 

Χώρες ανίκανες να βρουν πηγές χρηματοδότησης για τοπική επένδυση μάλλον δεν 

επωφελούνται από τις ΑΞΕ. Παρόμοια, ενώ οι ΑΞΕ μπορούν να συνεισφέρουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη μετάδοση της τεχνογνωσίας 

και της τεχνολογίας, την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και την τόνωση του 

ανταγωνισμού, η χώρα υποδοχής είναι αυτή που θα πρέπει να αναλάβει τις 

προσπάθειες, για να υψώσει το επίπεδο της εκπαίδευσης, να επενδύσει σε υποδομή 

και να βελτιώσει τον τομέα της υγείας. Οι θυγατρικές των ΠΕ έχουν την δύναμη να 

συμπληρώσουν αυτές τις προσπάθειες. Ωστόσο, τα οφέλη των ΑΞΕ παραμένουν 

πιθανά, αν δεν εφαρμοστούν από τις αρμόδιες τοπικές εξουσίες οι κατάλληλες 

πολιτικές τον κατάλληλο χρόνο.

114



Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Πλαίσια της Διεθνούς και Ελληνικής Πραγματικότητας.

6.2 Οι ΑΞΕ και οι ΠΕ στο Χώρο και τον Χρόνο

Στη μεγαλύτερη διάρκεια της εξέλιξης του φαινομένου, η ροή των ΑΞΕ είχε μία 

σαφή κατεύθυνση από τις αναπτυγμένες χώρες προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. 

Ωστόσο, τα επιμέρους χαρακτηριστικά μεταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

μακρόχρονης αυτής περιόδου με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή μία 

κατηγοριοποίηση σε τρεις περιόδους.

Η περίοδος ως τον 2° Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ως η 

περίοδος της βρετανικής κυριαρχίας. Αντικατοπτρίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο της 

χώρας στη διεθνή οικονομική σκηνή, αλλά και την αποικιακή της παράδοση, ο 

τεράστιος - σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα - όγκος των βρετανικών ΑΞΕ 

κατευθύνεται κυρίως προς λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και κυρίως προς τις αποικίες 

της. Αντίστοιχη είναι και η συμπεριφορά των ΑΞΕ των υπόλοιπων αναπτυγμένων 

χωρών, οι περισσότερες από τις οποίες διέθεταν αποικίες. Αυτή ακριβώς η 

προσκόλληση των ευρωπαϊκών χωρών αφενός στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και 

αφετέρου σε απαρχαιωμένα οργανωτικά συστήματα φαίνεται ότι απέτρεψε τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από την κατανόηση της επερχόμενης «απειλής» που 

προερχόταν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Παρά το γεγονός ότι, ιδίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες της περιόδου, οι 

επενδύσεις ΠΕ αναπτυγμένων χωρών σε άλλες αναπτυγμένες χώρες είχε γίνει ένα 

αρκετά συχνό φαινόμενο, εκθέτοντας τις επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα 

άλλων χωρών, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καθυστέρησαν ιδιαίτερα να αντιληφθούν 

την πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του αμερικάνικου μοντέλου οργάνωσης.

Έτσι το τέλος του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου αποτέλεσε την έναρξη της 

πρωτοκαθεδρίας των ΗΠΑ. Η ημεμονική θέση που αποδίδεται από τη μία πλευρά 

στην υψηλότερη οργανωτική αποτελεσματικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων, 

και από την άλλη στο σημαντικό πλήγμα που είχε δεχτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία 

λόγω του πολέμου, διήρκεσε έως περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Η αναβάθμιση του βιομηχανικού δυναμικού της Ευρώπης, αλλά και της Ιαπωνίας 

συνέβαλε σε μία σχετική ισορροπία δυνάμεων μεταξύ της λεγάμενης «τριάδας» κατά 

τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Ωστόσο, κατά τη
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διάρκεια της δεκαετίας του 1990, άλλη μία σημαντική ποιοτική μεταβολή αρχίζει να 

συντελείται και αφορά τη σταδιακή είσοδο και άλλων, σχετικά λιγότερα 

αναπτυγμένων χωρών, τόσο από την Ευρώπη, όσο και από την Ασία, αλλά και τη 

Λατινική Αμερική (Ισπανία, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Χονγκ-Κονγκ, Βραζιλία).

Ο 20ζ Παγκόσμιος Πόλεμος μετέβαλε και την κατάσταση όσον αφορά τις χώρες 

υποδοχής των ΑΞΕ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η περίοδος της βρετανικής κυριαρχίας 

είναι σχεδόν ταυτισμένη με το σχετικά αυστηρό δίπολο αναπτυγμένες χώρες 

(εξερχόμενες ΑΞΕ) - λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (εισερχόμενες ΑΞΕ). Η αλλαγή, 

ωστόσο, του σκηνικού μετά τον πόλεμο μετέβαλε σημαντικά και τους προορισμούς 

των ΑΞΕ, με σημαντικότερο χαρακτηριστικό της αλλαγής την αύξηση της σημασίας 

των αναπτυγμένων χωρών. Η σταδιακή μείωση της σημασίας των λιγότερο 

αναπτυγμένων χωρών, ιδίως μετά τη δεκαετία του 1960 συνοδεύτηκε και από μία 

έντονη αναδιάταξη στο εσωτερικό της εξαιρετικά ευρείας και ετερογενούς αυτής 

ομάδας χωρών με τη σταδιακή αύξηση της σημασίας της Ασίας (ιδίως των χωρών της 

Ν.Α. Ασίας) και της Λατινικής Αμερικής (ιδίως των δύο μεγαλύτερων χωρών, δηλ. 

της Βραζιλίας και της Αργεντινής).

Βέβαια στη διάρκεια αυτής της μακροχρόνιας περιόδου δεν μετεβλήθη μόνο η 

γεωγραφία των χωρών υποδοχής, αλλά και η κλαδική σύνθεση των ροών. Στην 

πάροδο των ετών η σημασία του πρωτογενούς τομέα (με εξαίρεση τον στρατηγικής 

σημασίας κλάδο άντλησης πετρελαίου) μειώθηκε σημαντικά, πρώτα σε βάρος της 

μεταποίησης και πιο πρόσφατα των υπηρεσιών.

Η τελευταία σημαντική μεταβολή στον παγκόσμιο χάρτη της υποδοχής ΑΞΕ 

συντελέστηκε τη δεκαετία του 1990 με την είσοδο στην οικονομία της αγοράς ενός 

μεγάλου αριθμού χωρών, είτε απότομα, λόγω της κατάρρευσης των κομμουνιστικών 

καθεστώτων (ΧΚΑΕ), είτε πιο ομαλά, λόγω της αλλαγής πολιτικών (Κίνα και, σε 

κάποιο βαθμό, Ινδία). Οι ΧΚΑΕ, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, αποτέλεσαν έναν 

ιδανικό προορισμό για τις ευρωπαϊκές ΑΞΕ, με αποτέλεσμα μέσα σε μία περίπου 

δεκαετία να έχουν ενταχθεί αρκετά ικανοποιητικά στις παγκόσμιες αλυσίδες 

προσθήκης αξίας, απορροφώντας ένα αξιόλογο ποσοστό των παγκόσμιων ΑΞΕ, αν 

και με σημαντικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της ομάδας. Η Κίνα από την άλλη 

πλευρά, κατακτώντας το 2002 την πρώτη θέση στον κόσμο στην υποδοχή ΑΞΕ,
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προβάλλει - αν δεν είναι ήδη - ως η χώρα που θα αμφισβητήσει την καθεστηκυία 

τάξη της τριάδας στην παγκόσμια κυριαρχία.

Ωστόσο, φαίνεται ότι αν κάτι χαρακτηρίζει την σημερινή γεωγραφία, αλλά και την 

κλαδική κατανομή, της παγκόσμιας παραγωγής αυτό κάθε άλλο παρά η παγκόσμια 

κυριαρχία ή οι τάσεις συγκέντρωσης είναι. Αντίθετα, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του 

υπό διαμόρφωση περιβάλλοντος είναι η πολυδιάσπαση και η πολυμορφία. Η ραγδαία 

βελτίωση των δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας, παρά τις σημαντικές 

ανισότητες στην πρόσβαση, κάνουν δύσκολη τη μακροχρόνια διατήρηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, απομακρύνοντας την πιθανότητα σε αυστηρά 

ιεραρχικά σχήματα όπως αυτά των αρχών του 20ου αιώνα. Στα πλαίσια αυτού του 

ρευστού και ταχύτατα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, ποια είναι η θέση της 

Ελλάδας;

63 Ελλάδα - Συμπόρευση και Απόκλιση

Στη μεγαλύτερη διάρκεια της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους η θέση της 

Ελλάδας στον διεθνή καταμερισμό ΑΞΕ ουσιαστικά αντανακλούσε τα 

χαρακτηριστικά της χώρας σε συνδυασμό με αυτά του ίδιου του φαινομένου.

Έτσι, έως περίπου τον 2° Παγκόσμιο Πόλεμο οι εισερχόμενες στη χώρα ΑΞΕ 

κυριαρχούνταν από τις επενδύσεις της Μ. Βρετανίας και δευτερευόντως άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών. Από την άλλη πλευρά, τόσο τα μοριρολογικά χαρακτηριστικά της 

χώρας τα οποία δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη των μεγάλων αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων που ήταν χαρακτηριστικές των χωρών της περιφέρειας, και από την 

άλλη η πρόσφατη πολιτική της ιστορία, απέτρεψαν την ανάπτυξη αποικιακού τύπου. 

Έτσι, οι ΑΞΕ δεν κατάφεραν να εισβάλουν σε όλους τους κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας. Ωστόσο, όσοι κλάδοι προσέλκυσαν ΑΞΕ, σύντομα κυριαρχήθηκαν από 

αυτές. Κλάδοι όπως οι τράπεζες, οι συγκοινωνίες, η ενέργεια και οι εξορύξεις, που 

ιδιαίτερα εκείνη την εποχή ήταν στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της 

εγχώριας οικονομίας, είτε αναπτύχθηκαν με πρωτοβουλία ξένων επενδυτών, είτε 

επηρεάστηκαν σημαντικά από αυτούς.
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Με το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου καν του εμφυλίου, οι εξελίξεις στην 

παγκόσμια κατανομή των ΑΞΕ δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη χώρα. Έτσι οι ΗΠΑ, 

εκμεταλλευόμενες και την ιδιαίτερα προνομιακή τους αντιμετώπιση λόγω του ρόλου 

που έπαιξαν τόσο στη διάρκεια του εμφυλίου, όσο και στην ανοικοδόμηση της χώρας, 

αρχίζουν να παίζουν τον βασικό ρόλο στις εισερχόμενες ΑΞΕ. Η μεταποίηση και 

κυρίως οι κλάδοι έντασης κεφαλαίου προσελκύουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, με αποτέλεσμα στο τέλος της περιόδου αυτής, το οποίο 

έρχεται την περίοδο της μεταπολίτευσης, αρκετοί κλάδοι (π.χ. χημικές βιομηχανίες, 

επεξεργασία πετρελαιοειδών, μηχανές) να κυριαρχούνται από την ξένη, κυρίως 

αμερικάνικη, ιδιοκτησία.

Έτσι, η επόμενη περίοδος που σηματοδοτείται από τη σταδιακή μείωση της 

σημασίας των ΗΠΑ ως χώρας προέλευσης ΑΞΕ και την αύξηση του ρόλου των 

χωρών της Δ. Ευρώπης, χαρακτηρίζεται από αυξημένο ενδιαφέρον των ΠΕ για τους 

κλάδους καταναλωτικών προϊόντων (τρόφιμα - ποτά), έντασης εργασίας (ένδυμα), 

ενώ αρχίζει να διαφαίνεται και η εξαιρετική σημασία του κλάδου των υπηρεσιών.

Φαίνεται ότι το πραγματικό σημείο καμπής των εισερχόμενων ΑΞΕ στη χώρα 

είναι τα μέσα με τέλη της δεκαετίας του 1980. Περίπου εκείνη την περίοδο η Ελλάδα 

αρχίζει να αποκλίνει από την έως τότε πορεία της, χάνοντας σταδιακά την 

ελκυστικότητα της σε εισερχόμενες ΑΞΕ, για να καταλήξει σήμερα να είναι η 

λιγότερο ελκυστική χώρα της ΕΕ και αυτή με τα μικρότερα κατά κεφαλήν αποθέματα.

6.4 Ερωτήματα που δεν Απαντήθηκαν

Σκοπός της εργασίας όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγική ενότητα είναι η 

κατανόηση του φαινομένου των ΑΞΕ τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στα πλαίσια 

της ελληνικής πραγματικότητας. Για τον σκοπό αυτό, λοιπόν, κατά την πορεία 

ανάπτυξης της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν θεωρητικά υποδείγματα και εμπειρικά 

δεδομένα, ενώ στις ενότητες του 5ου κεφαλαίου αναλύθηκε η περίπτωση της Ελλάδας 

ως χώρας υποδοχής ΑΞΕ.
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Είναι προφανές ότι, εκτός από το γεγονός ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν 

για την παραπάνω ανάλυση είναι ελλιπή, υπάρχουν ερωτήματα που δεν 

διερευνήθηκαν και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία περισσότερο ολοκληρωμένη 

άποψη σχετικά με το φαινόμενο των ΑΞΕ.

Οι επιπτώσεις των ΑΞΕ στην οικονομία των χωρών προέλευσης είναι ένα 

ερώτημα που δεν αναλύθηκε και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πληρέστερη κατανόηση 

των επιπτώσεων των ΑΞΕ γενικότερα, αλλά και των παραγόντων που κινητοποιούν 

τις ΑΞΕ.

Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, η εξέλιξη και ο χαρακτήρας της 

ελληνικής οικονομίας καθώς και η σχέση της Ελλάδας με το διεθνές εμπόριο 

αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την ελκυστικότητα και 

ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα μπορούσαν να εξηγήσουν περαιτέρω την 

κατάσταση που επικρατεί σήμερα, όσον αφορά τα επίπεδα των εισερχόμενων ΑΞΕ, 

αλλά και την κλαδική κατανομή τους.

Τέλος οι ελληνικές ΑΞΕ στο εξωτερικό και ιδιαίτερα η σχέση της Ελλάδας με την 

αγορά της περιοχής των Βαλκανίων είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε επίσης να 

διερευνηθεί καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη αυτή περιοχή είναι 

σημαντικές και ως αριθμός μονάδων, αλλά και ως μεγέθη οικονομικής 

δραστηριότητας, γεγονός που καθιστά τη χώρα ιδιαίτερα ελκυστική. Η δυνατότητα 

των επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό είναι μία δύναμη της 

οικονομίας της χώρας, ενώ τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι χώρες που έχουν μεγάλη 

εκροή επενδύσεων είναι οι ίδιες που έχουν ταυτόχρονα και μεγάλη εισροή 

επενδύσεων.
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